
Edital nº 04/2021/PROPPG

Primeira Re�ficação

A Comissão de Pesquisa (ComPesq) e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), tendo em vista a Portaria FAZENDA/ME Nº 5.545, DE
11 DE MAIO DE 2021, que liberou limites orçamentários para órgãos do Poder Execu�vo, vêm re�ficar o item 2 do Edital
nº 04/2021/PROPPG - Programa de fomento para a realização de projetos de pesquisa na UFCSPA, referente aos recursos
financeiros.

 
1. O item 2.1 do Edital, que previa um valor global de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), passa a

ter a seguinte redação: 2.1. As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), provenientes do orçamento da UFCSPA, des�nados exclusivamente para aquisição de
itens de custeio.

 
2. O item 2.1.3 do Edital, que previa o valor máximo de financiamento por proposta de R$8.000,00 (oito mil

reais), passa a ter a seguinte redação: 2.1.3. Cada proposta terá o valor máximo de financiamento de até R$ 10.000,00
(dez mil reais).

 
3. As propostas subme�das anteriormente a esta re�ficação poderão ser editadas para alteração do

orçamento apresentado na proposta original.
 
 
Porto Alegre, 19 de maio de 2021.

 

Renata Padilha Guedes

Coordenadora da Comissão de Pesquisa

UFCSPA

 

Dinara Jaqueline Moura

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

UFCSPA

Documento assinado eletronicamente por Renata Padilha Guedes, Coordenadora de Pesquisa, em 19/05/2021, às
14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Dinara Jaqueline Moura, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em
19/05/2021, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1179216 e o código CRC
C83938B0.
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