
Resultado Final do Edital 02/2017 de Iniciação Científica 

Bolsas PDPD 
 

Serão concedidas 60 bolsas PDPD aos alunos melhor classificados, segundo os critérios definidos no edital. 

Os alunos descritos no resultado final como LISTA DE ESPERA não foram classificados como bolsistas, mas podem 
participar do programa como voluntários desde que entreguem o Termo de Compromisso nas datas abaixo.  

Em caso de desistência de bolsistas entraremos em contato com os voluntários da LISTA DE ESPERA (que 

entregaram a documentação) por ordem de classificação, os quais poderão passar a receber bolsa. 

Os alunos que não entregarem a documentação nas datas estipuladas abaixo serão considerados desistentes. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

1. BOLSISTAS PDPD  
 

- Termo de Outorga preenchido e assinado – disponível na página da Propes, no ícone Iniciação Científica, em 

Editais/Resultados, Edital 02/2017 

- Comprovante de titularidade de conta corrente individual ativa no Banco do Brasil (ex. cópia do cartão, 

cabeçalho do extrato). A conta pode ser universitária, porém conta poupança não é aceita pelo sistema de pagamentos. 

Todos os bolsistas receberão por e-mail uma declaração para ser levada ao banco na abertura da conta. 

- Impressão da situação cadastral do CPF (através do site www.receita.fazenda.gov.br) 

 

2. LISTA DE ESPERA 

- Termo de Compromisso preenchido e assinado - disponível na página da Propes, no ícone Iniciação Científica, em 

Editais/Resultados, Edital 02/2017. 

Obs.: Para alunos da lista de espera não é necessário possuir conta bancária no momento da entrega do Termo 

de Compromisso. Os dados da conta bancária serão solicitados somente aos alunos que passarem a ser bolsistas 

na vigência do edital. 

 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

A entrega da documentação deverá ser efetuada de 10 a 11 de Outubro de 2017 ou de 16 a 19 de Outubro de 2017 
na Pró-reitoria de Pesquisa nos horários abaixo: 

Campus Santo André - Bloco L, 3º andar - 09h00 às 11h30 ou 14h00 às 16h30 

Campus São Bernardo – Bloco Delta – Térreo – Sala 23 –14h00 às 16h30 

 

ATENÇÃO 

TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA PROPES. 

TODOS OS PARTICIPANTES DO EDITAL DEVERÃO ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO NAS DATAS 

INFORMADAS (BOLSISTAS E ALUNOS NA LISTA DE ESPERA QUE CONCORDEM EM PARTICIPAR 

COMO VOLUNTÁRIOS). 

SERÃO RECEBIDOS APENAS OS TERMOS DE OUTORGA COM TODA A DOCUMENTAÇÃO 

SOLICITADA. 

A PROPES NÃO PROVIDENCIARÁ IMPRESSÃO OU CÓPIA DE DOCUMENTOS. 

Caso haja alguma dúvida, encaminhe ao e-mail iniciacao@ufabc.edu.br. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
mailto:iniciacao@ufabc.edu.br

