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PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA - PAP  

EDITAL FSL/PESQUISA Nº. 01/2016  
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 
 A Diretora Geral da Faculdade São Lucas, usando de suas atribuições legais, tendo em vista 

o lançamento do Edital do Programa de Apoio à Pesquisa – PAP/FSL resolve RETIFICAR o Edital n. 

01/2016, de 25 de abril de 2016. 

Somente os subitens abaixo passam a ter a redação alterada, permanecendo os demais itens do 

referido Edital de igual teor de sua publicação: 

 

ONDE SE LÊ:  

1.2. Em relação aos Pesquisadores Mestres, regularmente matriculados em programas de pós-

graduação stricto sensu (PPG-SS) cadastrados na Plataforma Sucupira da CAPES e Doutores, que 

tenham vínculo formal (empregatício ou funcional) com a Faculdade São Lucas, o presente Edital 

objetiva também:  

 

LEIA-SE: 

1.2. Em relação aos Pesquisadores Mestres e Doutores, que tenham vínculo formal (empregatício ou 

funcional) com a Faculdade São Lucas, o presente Edital objetiva também:  

 

ONDE SE LÊ:  

3.1. Poderão apresentar propostas pesquisadores Mestres, regularmente matriculados em 

programas de pós-graduação stricto sensu (PPG-SS) cadastrados na Plataforma Sucupira da 

CAPES, e Doutores que tenham vínculo formal (empregatício ou funcional) com a Faculdade 

São Lucas situada em Porto Velho-RO. O proponente será, necessariamente, o coordenador do projeto 

e deve atender às seguintes condições: ter vínculo funcional ou empregatício com a Faculdade São 

Lucas; possuir título de Mestre e estar cursando o Doutorado em programas de pós-graduação stricto 

sensu cadastrados na Plataforma Sucupira da CAPES; 

 

LEIA-SE: 

3.1. Poderão apresentar propostas pesquisadores Mestres e Doutores que tenham vínculo formal 

(empregatício ou funcional) com a Faculdade São Lucas situada em Porto Velho-RO. O proponente 

será, necessariamente, o coordenador do projeto e deve atender às seguintes condições: ter vínculo 

funcional ou empregatício com a Faculdade São Lucas; possuir título de Mestre. 

 

 

ONDE SE LÊ:  

4. CRONOGRAMA 

ETAPA PERÍODO 

Lançamento da Chamada 25/04/2016 

Limite para ENVIO da proposta e documentação 

- PRORROGADO 

30/05/2016 

Divulgação dos resultados a partir de 06/2016 

Contratação das propostas aprovadas a partir da divulgação/publicação do resultado 

 

 

LEIA-SE: 
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4. CRONOGRAMA 

ETAPA PERÍODO 

Lançamento do Edital 25/04/2016 

Limite para ENVIO da proposta e documentação 30/06/2016 

Divulgação dos resultados a partir de 08/2016 

Contratação das propostas aprovadas a partir da divulgação/publicação do resultado 

 

ONDE SE LÊ:  

5.2. Faixa A, financiamento de até quatro (4) projetos de pesquisa submetidos por proponentes com 

titulação vigente e exclusiva de Mestre, regularmente matriculado em cursos de Doutorado 

cadastrados na Plataforma Sucupira da CAPES. Somente Mestres, regularmente matriculados em 

cursos de Doutorado cadastrados na Plataforma Sucupira da CAPES, podem concorrer na Faixa A.  

 

LEIA-SE: 

5.2. Faixa A, financiamento de até quatro (4) projetos de pesquisa submetidos por proponentes com 

titulação vigente e exclusiva de Mestre, sendo duas (2) bolsas destinadas a Mestres e duas (2) 

bolsas destinadas a Mestres regularmente matriculados em cursos de Doutorado cadastrados na 

Plataforma Sucupira da CAPES. Somente Mestres, podem concorrer na Faixa A. 

 

ONDE SE LÊ:  

8.1.1. O proponente deve atender aos itens abaixo:  

(a) ser pesquisador Mestre (regularmente matriculado em Doutorado cadastrado na Plataforma 

Sucupira da CAPES). 

 

LEIA-SE: 

8.1.1. O proponente deve atender aos itens abaixo:  

(a) ser pesquisador Mestre. 

 

ONDE SE LÊ:  

8.3. Do Aluno Candidato a Bolsa 

 

LEIA-SE: 

8.3. Do Aluno Candidato a Bolsa (Poderá ser indicado até o momento da contratação da 

proposta, caso a mesma seja recomendada). 

 

ONDE SE LÊ:  

8.4.1.  

(a) Cópia impressa e assinada do Formulário de Solicitação/Cadastramento da 

Faculdade São Lucas – 01 (uma); 

(c) Cópia impressa do Currículo Lattes atualizado do orientador e do aluno bolsista – 01(uma);  

(d) Cópias do diploma de mestrado e/ou doutorado; do CPF/RG autenticada; do comprovante de 

residência (água, luz ou telefone fixo) do coordenador – 01 (uma); 

(g) Carta de Aceite do Orientador em relação ao bolsista; 

(h) Para o aluno bolsista, além de cópias do histórico escolar e declaração de matrícula atualizados; do 

CPF/RG autenticada; do comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo), apresentar também o 

número da agência e conta corrente, obrigatoriamente do Banco do Brasil; 

 

LEIA-SE: 

8.4.1.  
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(a) DESCONSIDERAR  

(c) Cópia impressa do Currículo Lattes atualizado do orientador – 01 (uma); 

(d) Cópias do diploma de mestrado e/ou doutorado; do CPF/RG; do comprovante de residência (água, 

luz ou telefone fixo) do coordenador – 01 (uma); 

(g) Carta de Aceite do Orientador em relação ao bolsista (poderá ser entregue no momento da 

contratação da proposta, caso a mesma seja recomendada); 

(h) Para o aluno bolsista, além de cópias do histórico escolar e declaração de matrícula atualizados; do 

CPF/RG do comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo), apresentar também o número da 

agência e conta corrente, obrigatoriamente do Banco do Brasil (poderá ser entregue no momento da 

contratação da proposta, caso a mesma seja recomendada); 

 

 

Porto Velho-RO, 27 de Maio de 2016. 

 

Dra. Maria Eliza de Aguiar e Silva 

Diretora Geral da Faculdade São Lucas 
 


