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EDITAL Nº 001/2006 – FIPE 
 
 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria torna 
público o presente Edital de abertura de inscrições a Projetos e Bolsas de Iniciação à Pesquisa 
do Fundo de Incentivo à Pesquisa (FIPE), que se constituirá das etapas a seguir: 
 
I – Inscrições 
1. Período: 10/05/2006 até 26/05/2006 
1.1. Local: Gabinete de Projetos  dos Centros de Ensino da UFSM 
2. Documentos exigidos para inscrição: 
2.1.     Comprovante de Registro de Projeto efetuado até 28/04/2006 (com fluxo completo) 
2.2.      Ficha de Inscrição Fornecida  pela PRPGP e Gabinete de Projetos (GAPs) dos Centros 
de Ensino; 
2.3. Cronograma anual de trabalho; 
2.4. Currículo Lattes contendo a produção dos últimos cinco anos. 
2.5. Plano de atividades do bolsista elaborado e assinado pelo Orientador. 
OBS.: Nos projetos de pesquisa, poderão ser solicitados recursos de Custeio e/ou Bolsas e 
Diárias. 
a) Os recursos de Custeio poderão contemplar os seguintes Elementos de Despesa: Material 

de Consumo, Passagens e Serviços de Terceiros; 
b)  As despesas deverão ser executadas conforme calendário orçamentário da Instituição, no 

exercício corrente; 
c) Os recursos de Diárias não serão liberados por Projetos, ficando a cargo da Comissão de 

Pesquisa a análise e concessão dos pedidos; 
c)   A concessão de quota de bolsa ocorrerá por projeto e a indicação do bolsista será de inteira 
responsabilidade do Professor Orientador; 
e)  Cada orientador poderá encaminhar 01 (um) projeto de pesquisa, podendo solicitar uma cota 
de bolsa e/ou custeio, não podendo concorrer professores substitutos, aposentados, visitantes 
ou afastados para capacitação ou treinamento (parcial ou total) para tratamentos de interesse 
ou LTS (saúde), LG (gestante) ou LA (adotante) e pesquisadores sem vínculo empregatício  
com a UFSM. 
 
II – Seleção, Julgamento e Classificação: 
1. Conferência de documentos exigidos no ato da inscrição pelos respectivos Gabinetes de 
Projetos 
2. Avaliação do Mérito e julgamento, no período de 29/05 a 09/06/2006, pela respectiva 

Comissão de Pesquisa; 
3. Divulgação dos resultados, no período de 12/06 a 16/06/2006, pelos respectivos Gabinetes 

de Projetos. 
 
 
Santa Maria, 13 de abril de 2006. 
 
 
Prof. Paulo Bayard Dias Gonçalves    Pror. Abel Lassalle Casanave 
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa      Coordenador de Pesquisa  


