
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 

TERMO ADITIVO 003/2023 
 

 
A Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa e a Pró-reitoria de Inovação e Empreendedorismo da Universidade 
Federal de Santa Maria, tornam público o presente Termo Aditivo para alterar o valor das bolsas FIT BIT, 
concedidas pelo Edital 017/2022 – ITI UNIFICADO, e das bolsas concedidas pelos editais 015/2022 - FIT BIT JR e 
021/2022 – FIT EMP, cujo texto passa a ser o que segue abaixo: 
 

FIT BIT 

4.3.1 - A bolsa, cujo valor será de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, no período compreendido 

entre 01 de setembro de 2022 e 28 de fevereiro de 2023 e de R$ 500,00 (quinhentos reais) de 01 de 

março até 31 de agosto de 2023, num total de doze meses de vigência, conforme cronograma deste 

edital. 
 

FIT BIT JR 

4.1 - A bolsa, cujo valor será de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) mensais, no período 

compreendido entre 01 de setembro de 2022 e 28 de fevereiro de 2023 e de R$ 300,00 (trezentos 

reais) mensais de 01 de março até 31 de agosto de 2023, num total de doze meses de vigência, 

conforme cronograma deste edital. 
 

FIT EMP 

4.4 - O valor das bolsas será de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais para alunos de ensino 

superior e R270,00 (duzentos e setenta reais) para alunos de ensino profissionalizante no período 

compreendido entre 01 de setembro de 2022 e 28 de fevereiro de 2023 e de R$500,00 (quinhentos 

reais) mensais para alunos de ensino superior e R300,00 (trezentos reais) para alunos de ensino 

profissionalizante no período compreendido entre 01 de março e 31 de agosto de 2023. A empresa 

responsável pela demanda atribuída ao bolsista pode, sob a circunstância de um programa de 

retenção, complementar o valor da bolsa, devendo esta situação ser acordada entre o bolsista e o 

responsável pela demanda na empresa. As bolsas terão vigência de 12 (doze) meses.  
 

Santa Maria, 21 de março de 2023. 
 
 

_____________________________________ 
Prof. Leandro Souza da Silva 

Coordenador de Pesquisa 

_____________________________________ 
Profª  Cristina Wayne Nogueira 

Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa 
 
 
 

_____________________________________ 
Profª. Carmen Brum Rosa 

Coordenadora de Educação Empreendedora 

_____________________________________ 
Prof.  Daniel Pinheiro Bernardon 

Pró-reitor de Inovação e Empreendedorismo 
 


