
 

SEGUNDO ADITIVO AO EDITAL 05/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 
GIT - INOVA RS 

 
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL–
FAPERGS, em parceria com a SECRETARIA DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO RIO GRANDE DO SUL (SICT), torna público o presente aditivo ao Edital 05/2020 - 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS GIT - INOVA RS, alterando os itens:                     
6.2 Do Local de Trabalho; 6.6.2 O projeto deverá ser submetido via SigFapergs e conter de 
forma clara e objetiva os seguintes itens letra c); 7.1 Documentos necessários para 
submissão da proposta letra a); 9.2.1 As propostas serão avaliadas e classificadas quanto 
ao mérito pelo comitê de avaliação relativamente aos seguintes critérios letra A. 
 

Onde lê-se: 

6.2 Do Local de Trabalho   
 Os participantes do consórcio deverão definir a localidade mais adequada à 
execução das atividades dos bolsistas e dos comitês regionais, não ficando restrita ao 
ambiente acadêmico. Poderão ser disponibilizados espaços e instalações por parte da 
instituição concedente do local em qualquer um dos municípios que integram o ERI, desde 
que, ao longo do período de vigência das bolsas a ocupação do espaço não importe custos 
previstos no item 3.3 (despesas vedadas).  
 Esta condição será objeto de avaliação e deverá constar do plano de trabalho 
encaminhado à FAPERGS, conforme item 6.6.2 e deverá ser considerada como 
contrapartida econômica da proposta. 
 

Leia-se: 

6.2 Do Local de Trabalho 
Os participantes do consórcio deverão definir a(s) localidade(s) mais adequada(s) à 

execução das atividades dos bolsistas e dos comitês regionais. Poderão ser disponibilizados 
espaços e instalações em uma ou mais entidades e em quaisquer municípios que integram 
o ERI, desde que, ao longo do período de vigência das bolsas a ocupação do(s) espaço(s) 
não importe custos previstos no item 3.3 (despesas vedadas). 

Esta condição será objeto de avaliação e deverá constar do plano de trabalho 
encaminhado à FAPERGS, conforme item 6.6.2 e será considerada como contrapartida 
econômica da proposta. 
 
Onde lê-se: 

6.6.2 O projeto deverá ser submetido via SigFapergs e conter de forma clara e objetiva 
os seguintes itens:   
c) Estrutura do local e ambiente de trabalho: caracterização do ambiente de trabalho, 
localização, infraestrutura, recursos disponíveis, adequações e investimentos; 
 
Leia-se: 

6.6.2 O projeto deverá ser submetido via SigFapergs e conter de forma clara e objetiva 
os seguintes itens:   
c) Estrutura dos locais e ambientes de trabalho: caracterização do ambiente de trabalho, 
localização, infraestrutura, recursos disponíveis, adequações e investimentos; 
 
Onde lê-se: 

7.1 Documentos necessários para submissão da proposta 
a) Projeto, em formato PDF contendo: dados de identificação; consórcio, proposta de edital, 
visão, objetivos e metas, Plano de Trabalho, Estrutura do local e ambiente de trabalho, 
orçamento e referências bibliográficas, conforme item 6.6.2; 
 
 
 



 

Leia-se: 

7.1 Documentos necessários para submissão da proposta 
a) Projeto, em formato PDF contendo: dados de identificação; consórcio, proposta de edital, 
visão, objetivos e metas, plano de trabalho, estrutura dos locais e ambientes de trabalho, 
orçamento e referências bibliográficas, conforme item 6.6.2;  
 

Onde lê-se: 

9.2.1 As propostas serão avaliadas e classificadas quanto ao mérito pelo comitê de 
avaliação relativamente aos seguintes critérios: 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO PESO NOTA 

A Excelência da proposta quanto aos seguintes aspectos: 

qualidade e originalidade do projeto; efetividade da 

metodologia proposta; entidades envolvidas no consórcio; 

adequação do local de trabalho dos bolsistas. 

4,0 0 a 10 

 
 
Leia-se: 

9.2.1 As propostas serão avaliadas e classificadas quanto ao mérito pelo comitê de 
avaliação relativamente aos seguintes critérios: 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO PESO NOTA 

A Excelência da proposta quanto aos seguintes aspectos: 

qualidade e originalidade do projeto; efetividade da 

metodologia proposta; entidades envolvidas no consórcio; 

adequação dos locais de trabalho dos bolsistas. 

4,0 0 a 10 

 
Mantêm-se inalteradas, as demais disposições do respectivo edital, não expressamente 
modificadas por este Termo Aditivo.  
 
Porto Alegre, 05 de maio de 2020. 
 
 
Gervásio Annes Degrazia 

Diretor Técnico-científico 

 
 
Patrícia Maria Seger 
Diretora Administrativo-financeira 
 
 
 
Odir Antônio Dellagostin 
Diretor-presidente  


