
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS EDITAIS ESPECÍFICOS DOS 

PPGS 

Com a finalidade de orientar os programas e cursos na elaboração de seus 

editais específicos para as seleções de vagas pós-graduação 

(especialização/mestrado/doutorado), a CPG/PRPGP desenvolveu o presente 

documento com orientações e algumas considerações a respeito dos editais 

específicos dos Programas de Pós-Graduação da UFSM: 

 

1. Orientações Gerais: 

1.1. Competência para elaboração dos editais: 

Cabe a cada PPG a elaboração dos editais específicos, considerando as 

consequências provenientes de cada aspecto proposto. Neste sentido, é 

importante que, na confecção dos editais específicos, os PPGs 

considerem os efeitos de cada alteração que fuja ao modelo proposto 

pela CPG. Ainda, lembramos que os editais devem respeitar o que prevê 

o Manual de Redação da Presidência da República, aqui citamos 

especialmente os atributos da redação oficial sobre as quais se discorre 

nas páginas 16 a 20: 

• Clareza e precisão; 

• Objetividade; 

• Concisão; 

• Coesão e coerência; 

• Impessoalidade; 

• Formalidade e padronização. 

 

1.2. Especificidades de cada PPG: 

É de conhecimento da CPG que os programas e cursos, por vezes, têm 

algumas características de particularidade e, neste sentido, os modelos 

também são personalizados, podendo ainda ser alterados sempre que 

necessário, mediante motivação e observando os atributos já 

mencionados na orientação 1.1. 

Tal procedimento é relevante ao passo que colabora na comunicação dos 

PPGs e da CPG, que é órgão de apoio nas revisões e alterações dos 

editais para que se apresentem adequadamente às normais postas e aos 

padrões estabelecidos para a UFSM. 

  

1.3. Modelo sugerido pela CPG: 

O modelo sugerido pela CPG é sempre idêntico ao edital da última 

seleção realizada pelo programa, salvo em caso de alterações no edital 

geral que tenham aplicação nos editais específicos. 

 

2. Formatação: 

2.1. Fonte: Arial, tamanho 12, preta. 

2.2. Espaçamento entre linhas: 1,15. 

2.3. Espaçamento entre parágrafos:  

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf


• Acima: 0,10 cm 

• Abaixo: 0,10 cm 

2.4. Alinhamento: 

• Títulos, títulos de tabelas e anexos: Centralizado. 

• Texto (conteúdo): Justificado. 

• Tabelas: Alinhadas, em suas bordas laterais com as margens da 

página e com o texto. 

2.5. Margens: 1,5cm (todas: esquerda, direita, superior e inferior) 

2.6. Recuos: 0 cm 

2.7. Outras orientações de formatação: 

• Os editais devem ter numeração de páginas. 

• Não usar demasiadamente os efeitos: negrito, itálico e sublinhado. 

• Atentar para a correta numeração de itens e subitens, anexos e 

referências a estes dentro do texto. 

• Verificar se links estão funcionando corretamente e se encaminham 

para a página correta. 

 


