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1. No item  “2. DIRETRIZES GERAIS DO PROGRAMA”, Onde se lê: 
 

 
O número total de bolsas é de 150 (cento e cinquenta), sendo 20 (vinte) destinadas especificamente para discentes 

dos campi fora de sede, á serem distribuídas de forma equânime pelos candidatos em ordem decrescente, independente 

da demanda por instituto/campi e número de contemplados por instituto/campi. 

 
Leia-se: 

O número total de bolsas é de 150 (cento e cinquenta), sendo 20 (vinte) destinadas especificamente para discentes 

dos campi fora de sede, á serem distribuídas de forma equânime pelos candidatos em ordem decrescente, independente 

da demanda por instituto/campi e número de contemplados por instituto/campi. Os pedidos dos campi que ficarem 

classificados abaixo do 20° colocado (21° em diante) concorrerão na classificação das 130 bolsas restantes. 

 

1. No item  “9. CALENDÁRIO DO EDITAL”, Onde se lê: 
ETAPA PERÍODO 

Lançamento do Edital 01 de Novembro de 2018 

Período de inscrição 01 a 15 de novembro de 2018 

Divulgação do resultado preliminar Até 18 de novembro de 2018 

Prazo para interposição de recursos 18 a 20 de novembro de 2018 

Divulgação do resultado final A partir de 21 de novembro de 2018 

Pagamento das bolsas A partir de Dezembro de 2018 

Prazo final de entrega da prestação de contas 31 de Dezembro de 2019 

Prazo final de entrega do comprovante de submissão do 

artigo cientifico 
31 de Dezembro de 2019 

 
Leia-se: 
 

ETAPA PERÍODO 

Lançamento do Edital 01 de Novembro de 2018 

Período de inscrição 01 a 18 de novembro de 2018 

Divulgação do resultado preliminar Até 20 de novembro de 2018 

Prazo para interposição de recursos 21 a 22 de novembro de 2018 

Divulgação do resultado final A partir de 23 de novembro de 2018 

Pagamento das bolsas A partir de Dezembro de 2018 

Prazo final de entrega da prestação de contas 31 de Dezembro de 2019 

Prazo final de entrega do comprovante de submissão do 

artigo cientifico 
31 de Dezembro de 2019 
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