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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO – PGRAD/UFPA 

 
SUBPROGRAMA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS DE  
ENSINO DE GRADUAÇÃO E ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO  

I RETIFICAÇÃO 
EDITAL PROEG nº 11/2020 - PGRAD-LABINFRA/2021 

Onde se lê: 

 
4. CRONOGRAMA  
4.1. Lançamento do Edital: 18 de dezembro de 2020. 
4.2. Abertura do SISPROL para solicitação de senha de acesso: 18 de dezembro de 2020 a 10 de fevereiro 

de 2021. 
4.3. Período de submissão de propostas no SISPROL: 22 de dezembro de 2020 às 18h de 19 de fevereiro 

de 2021. 
4.4. Etapa Homologação das Propostas - Análise Técnica: 22 de fevereiro a 04 de março de 2021. 
4.5. Resultado Preliminar da Homologação das Propostas: a partir de 05 de março de 2021. 
4.6. Solicitação de Recursos: até dois dias úteis após a divulgação do resultado da respectiva etapa, para o 

endereço diqualeproeg@ufpa.br, pelo assunto: RECURSO_HOMOLOGAÇÃO_LABINFRA 2021.  
4.7. Análise de Recursos: em até três dias úteis. 
4.8. Resultado Final da Homologação das Propostas: a partir de 15 de março de 2021 (o resultado final da 

Homologação das Propostas expressa a análise dos recursos). 
4.9. Etapa Análise Ad Hoc: a partir de 16 de março a 16 de abril de 2021. 
4.10. Resultado Preliminar da Análise Ad Hoc: a partir de 19 de abril de 2021. 
4.11. Solicitação de Recursos: até dois dias úteis após a divulgação do resultado da respectiva etapa, 

contendo o número de inscrição da proposta, para o endereço diqualeproeg@ufpa.br, pelo assunto: 
RECURSO_ANÁLISE AD HOC_LABINFRA 2021_NÚMERO DE INSCRIÇÃO. 

4. 12. Análise de Recursos: 17 a 24 de abril de 2021. 
4.13. Resultado Final: a partir de 29 de abril de 2021 (o resultado final da Análise Ad Hoc expressa a análise 

dos recursos). 
 
4.14. Início da execução do projeto: maio de 2021. (os coordenadores de projeto aprovados receberão 

mais informações por e-mail). 
4.15. Prazo para protocolar o(s) processo(s) de execucão financeira com toda a documentação necessária 

(dependendo da natureza da despesa) junto à PROEG: a ser posteriormente divulgado. 
4.16. Toda a divulgação de cada etapa do processo será realizada pela página da PROEG: 

www.proeg.ufpa.br  
 
Leia-se: 

 

4. CRONOGRAMA  
4.1. Lançamento do Edital: 18 de dezembro de 2020. 
4.2. Abertura do SISPROL para solicitação de senha de acesso: 18 de dezembro de 2020 a 10 de fevereiro 

de 2021. 
4.3. Período de submissão de propostas no SISPROL: 22 de dezembro de 2020 às 18h de 26 de fevereiro 

de 2021. 
4.4. Etapa Homologação das Propostas - Análise Técnica: 26 de fevereiro a 07 de março de 2021. 
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4.5. Resultado Preliminar da Homologação das Propostas: a partir de 08 de março de 2021. 
4.6. Solicitação de Recursos: até dois dias úteis após a divulgação do resultado da respectiva etapa, para o 

endereço diqualeproeg@ufpa.br, pelo assunto: RECURSO_HOMOLOGAÇÃO_LABINFRA 2021.  
4.7. Análise de Recursos: em até três dias úteis. 
4.8. Resultado Final da Homologação das Propostas: a partir de 15 de março de 2021 (o resultado final da 

Homologação das Propostas expressa a análise dos recursos). 
4.9. Etapa Análise Ad Hoc: a partir de 16 de março a 16 de abril de 2021. 
4.10. Resultado Preliminar da Análise Ad Hoc: a partir de 19 de abril de 2021. 
4.11. Solicitação de Recursos: até dois dias úteis após a divulgação do resultado da respectiva etapa, 

contendo o número de inscrição da proposta, para o endereço diqualeproeg@ufpa.br, pelo assunto: 
RECURSO_ANÁLISE AD HOC_LABINFRA 2021_NÚMERO DE INSCRIÇÃO. 

4. 12. Análise de Recursos: 22 a 27 de abril de 2021. 
4.13. Resultado Final: a partir de 29 de abril de 2021 (o resultado final da Análise Ad Hoc expressa a análise 

dos recursos). 
4.14. Início da execução do projeto: maio de 2021. (os coordenadores de projeto aprovados receberão 

mais informações por e-mail). 
4.15. Prazo para protocolar o(s) processo(s) de execucão financeira com toda a documentação necessária 

(dependendo da natureza da despesa) junto à PROEG: a ser posteriormente divulgado. 
4.16. Toda a divulgação de cada etapa do processo será realizada pela página da PROEG: 

www.proeg.ufpa.br  
 

 

Onde se lê: 

 
5.10. Será considerada versão final da proposta e seguirá para análise aquela submetida até o limite de prazo (18h do dia 

19 de fevereiro de 2021), a partir do qual não será mais possível alterá-la, tampouco poderão ser substituídos ou 

acrescidos novos documentos por outros meios, eletrônico ou físico 

 

Leia-se: 

 

5.10. Será considerada versão final da proposta e seguirá para análise aquela submetida até o limite de prazo (18h do dia 

26 de fevereiro de 2021), a partir do qual não será mais possível alterá-la, tampouco poderão ser substituídos ou 

acrescidos novos documentos por outros meios, eletrônico ou físico 

 

 

 

Onde se lê: 

 

ATIVIDADE PERÍODO  

Abertura do SISPROL para solicitação de senha de 
acesso 

 18 de dezembro/2020 a 10 de fevereiro/2021 

Período de submissão de propostas no SISPROL 22 de dezembro/2020 a 19 de fevereiro/2021 

Homologação das Propostas - Análise Técnica 22 de fevereiro a 04 de março/2021 

Resultado Preliminar da Homologação das Propostas a partir de 05 de março de 2021 

Solicitação de Recursos Até dois dias úteis após a divulgação do resultado da 
respectiva etapa  

Análise de Recursos Até três dias úteis 

Resultado Final da Homologação das Propostas a partir de 15 de março/2021 

Etapa Análise Ad Hoc A partir de 16 de março a 16 de abril de 2021 

Resultado Preliminar da Análise Ad Hoc A partir de 19 de abril/2021 

Solicitação de Recursos Até dois dias úteis após a divulgação do resultado da 
respectiva etapa  

Análise de Recursos 17 a 24 de abril de 2021 

Resultado Final A partir de 29 de abril/2021 

Início da execução do projeto Maio/2021 
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Leia-se: 

 

13. Cronograma:  

ATIVIDADE PERÍODO  

Abertura do SISPROL para solicitação de senha de 
acesso 

 18 de dezembro/2020 a 10 de fevereiro/2021 

Período de submissão de propostas no SISPROL 22 de dezembro/2020 a 26 de fevereiro/2021 

Homologação das Propostas - Análise Técnica 26 de fevereiro a 07 de março/2021 

Resultado Preliminar da Homologação das 
Propostas 

a partir de 08 de março de 2021 

Solicitação de Recursos Até dois dias úteis após a divulgação do resultado da 
respectiva etapa  

Análise de Recursos Até três dias úteis 

Resultado Final da Homologação das Propostas a partir de 15 de março/2021 

Etapa Análise Ad Hoc A partir de 16 de março a 16 de abril de 2021 

Resultado Preliminar da Análise Ad Hoc A partir de 19 de abril/2021 

Solicitação de Recursos Até dois dias úteis após a divulgação do resultado da 
respectiva etapa  

Análise de Recursos 22 a 24 de abril de 2021 

Resultado Final A partir de 29 de abril/2021 

Início da execução do projeto Maio/2021 

 

 
 

 
 

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2021. 
 
 

Prof. Dr. Edmar Tavares da Costa 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

 
 

Profa. Dra. Sheila Costa Vilhena Pinheiro 
Diretora de Inovação e Qualidade do Ensino 

 
 
 


