VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
2º ADITIVO AO EDITAL VRPGPE Nº 23/2021
RESULTADO COMPLEMENTAR DA SELEÇÃO DE
PROFESSORES DOUTORES E MESTRES DA
UNIJUÍ PARA SEREM CONTEMPLADOS COM
HORAS
DO
FUNDO
INSTITUCIONAL
DE
PESQUISA NO PERÍODO DE 2022-2023.

O Vice-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Regional do
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições estatutárias e com base
nas disposições do Edital VRPGPE nº 23/2021, considerando a disponibilidade de orçamento
no Fundo de Horas de Pesquisa, em razão do ingresso de professor classificado neste Edital
no Programa Papdocência, torna público o resultado complementar da seleção de professores
doutores e mestres da UNIJUÍ para serem contemplados com horas do Fundo Institucional de
Pesquisa no período 2022-2023:
1.1. De forma complementar ao resultado divulgado por meio do 1º aditivo ao Edital VRPGPE
nº 23/2021, respeitada a ordem de classificação do processo de seleção, o seguinte professor
foi selecionado para ser contemplado com horas de pesquisa no período 2022-2023:
Professor
Osório Antônio Lucchese

1.2. Conforme disposições do Edital VRPGPE nº 23/2021, os professores classificados para
serem contemplados com horas do Fundo Institucional de Pesquisa deverão encaminhar à
Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, Plano de Trabalho contendo:
I – Projeto de pesquisa institucional prioritário para o período de 24 (vinte e quatro)
meses (2022-2023);
II – Metas e resultados esperados.
1.2.1. O prazo para que o professor apresente o plano de trabalho é até o dia 20 de dezembro
de 2021.
1.3. O Plano de Trabalho do professor deverá ser analisado e aprovado pelo Comitê Stricto
Sensu e Pesquisa, no período de 21 a 23 de dezembro de 2021.
1.4. O não cumprimento das obrigações previstas no item ‘7.3’ do presente Edital, bem como a
não aprovação do Plano de Trabalho pelo Comitê Stricto Sensu e Pesquisa, conforme disposto
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no item ‘7.4’, implicarão na desclassificação do professor, e as horas correspondentes
retornarão ao Fundo de Horas de Pesquisa.
1.5. A atribuição de tempo na Grade de Disponibilidade Docente – GDD, dos professores
contemplados neste Edital, será gerenciada pela Vice-Reitoria de Administração, observadas
as disposições da Resolução CONSU nº 06/2020 e Instrução Normativa da VRA nº 01/2021,
que regulamentam a jornada de trabalho dos professores.
Ijuí, 13 de dezembro de 2021.
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