
PRIMEIRO ADITIVO EDITAL FAPERGS 01/2017 - AUXÍLIO RECÉM 
DOUTOR - ARD 

 
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL – FAPERGS, torna público o presente aditivo ao Edital 01/2017 – 
Auxílio Recém Doutor, alterando o texto do item 5.2 Letra “h” para: 
 
h) Cópia do comprovante de submissão ou parecer do comitê de ética em 
pesquisa credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP), conforme os termos da Portaria 196/96, do Conselho Nacional de 
Saúde, e da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), conforme a Lei 
Federal nº 11.794/2008 (quando cabível); 
 
e incluindo o item 9.9, conforme redação abaixo: 
 
9.9. Para fins de contratação, os pesquisadores cujos projetos tenham sido 
selecionados deverão enviar uma cópia física do parecer de aprovação da 
comissão de ética no uso de Animais – CEUA, na data da entrega do termo de 
outorga (quando cabível). 
 
e alterando o item 1.2 Cronograma, que passará a ter a seguinte redação: 
 
1.2 CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATA 
Data limite para submissão no SigFapergs da 
proposta e respectivos documentos 

28/06/2017 às 17h59min 
 

Divulgação preliminar das propostas enquadradas 
e não enquadradas 

Até 19/07/2017 
 

Interposição de recurso contra o resultado 
preliminar das propostas enquadradas, via 
SigFapergs. 

Prazo de 5 (cinco) dias 
úteis após a divulgação 

preliminar do 
enquadramento, até às 

17h59min 
Data limite para divulgação do resultado final das 
propostas enquadradas e não enquadradas  

28/07/2017 

Divulgação preliminar das propostas aprovadas  Até 22/09/2017 
Interposição de recurso contra o resultado 
preliminar das propostas aprovadas, via 
SigFapergs 

Prazo de 5 (cinco) dias 
úteis após a divulgação 

preliminar das 
propostas aprovadas, 

até às 17h59min 
DIVULGAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS Até 16/10/2017 
Assinatura do Termo de Outorga e Aceitação de 
Auxílio Até 04/12/2017 (*) 

(*) Será considerada a data da postagem/remessa do documento nos 

correios. 

 



Mantêm-se inalteradas as demais disposições do Edital não expressamente 
modificadas por este Termo Aditivo. 
 
 
Porto Alegre, 21 de junho de 2017. 
 
 
 

Marco Antonio Baldo 
Diretor Administrativo-financeiro 

 

 
Érico Marlon de Moraes Flores 

Diretor Técnico - científico 
 


