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As Pró-Reitorias de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP), de Extensão (PRE) e
de Graduação (PROGRAD)  e  a Agência  de Inovação e  Transferência  de Tecnologia
(AGITTEC) da Universidade Federal de Santa Maria tornam público o presente EDITAL
para dar ciência à comunidade em geral das normas e procedimentos que nortearão a
realização da 37ª Jornada Acadêmica Integrada (JAI) da UFSM.

1. DO EVENTO

A 37ª Jornada Acadêmica Integrada da Universidade Federal de Santa Maria é
evento integrante de seu calendário oficial e busca estimular a iniciação dos alunos no
meio acadêmico; promover a troca de experiências entre estes alunos e entre estes e
seus professores; interagir com a comunidade externa da UFSM por meio de palestras,
oficinas  e  workshops;  divulgar  seus  trabalhos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  e
assegurar  o  reconhecimento  institucional  das  ações  de  ensino-pesquisa-extensão-
inovação.

2. DA METODOLOGIA

A 37ª Jornada Acadêmica Integrada acontece entre os dias 07 e 11 de novembro
de 2022. O evento é composto de conferências ou palestras temáticas, subeventos e
eventos satélites.

2.1 - Subeventos e eventos satélites

Subeventos são os eventos de apresentação de trabalhos formados por: 
 37º Salão de Iniciação Científica;
 15º Salão de Extensão;
 14ª Salão de Ensino;
 13º Salão de Pós-Graduação;
 6ª JAI Externos;
 5ª JAI Jovem; 
 1º Maratona de Inovação.



Eventos  satélites  são  eventos  com  programação  própria  que  acontecem
simultaneamente entre os dias 07 e 11 de novembro de 2022, mas promovidos pelas
Unidades e Subunidades de Ensino (Centros/Cursos/Departamentos/Programas de Pós-
graduação)  e/ou  Núcleos/Laboratórios/Grupos  de  Pesquisa  e/ou  Associações  de
docentes, discentes e/ou TAEs. Estes eventos para serem considerados satélites da JAI
deverão  ser  registrados  junto  à  Coordenadoria  de  Iniciação  Científica  (CIC)  da  Pró-
reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP) por meio de formulário próprio, disponível
em:  https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/documentos-jai/,  nos  prazos  previstos  no
cronograma  deste  edital.  Ao  serem  registrados  na  CIC/PRPGP,  passam
automaticamente a fazer parte da programação da 37ª JAI.

2.2 - Dos módulos temáticos de apresentação de trabalhos de ensino-pesquisa-extensão.

As apresentações de trabalhos da JAI são organizadas em módulos temáticos. Os
módulos temáticos são determinados pelas áreas do conhecimento do CNPq. A escolha
do módulo temático no qual o trabalho deve ser enquadrado é feita pelo aluno quando da
realização de sua inscrição. Especificamente para trabalhos de extensão, deverá ainda
ser escolhida uma das oito áreas temáticas de extensão e o tipo de ação extensionista,
conforme definido  pela  Política Nacional  de Extensão e pela  Resolução  006/2019 de
UFSM. 

2.3 - Da forma de apresentação dos trabalhos.

A JAI permite inscrições para apresentação de trabalhos nos formatos banner ou
oral e, excepcionalmente, apresentações performativas  (somente para os trabalhos de
alunos dos cursos de dança, música e artes cênicas). O aluno informa sua opção quando
da inscrição. Entretanto, caso haja limitações de espaço físico, a comissão organizadora
pode definir uma forma de apresentação do aluno inscrito diferente da opção do aluno. A
forma de apresentação que o aluno deverá usar na JAI é aquela divulgada ao final dos
processos de seleção,  revisão e seleção final,  no documento “Programação Geral  –
Módulo de Apresentação 2022” (vide itens 7.6.3 e 7.6.4).

2.3.1 - Apresentação de banner

Esta  forma  de  apresentação  consiste  na  exposição  de  um  banner,  conforme
detalhamento abaixo:

a) É obrigatório que o banner seja confeccionado com cordão para pendurar.

b) Dimensões do banner - sugerimos atenção:

Largura: entre 60 a 90cm

Altura: entre 80 a 120 cm

c) Deverá constar no banner:

 título idêntico ao do resumo aceito

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/resolucao-n-006-2019/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/resolucao-n-006-2019/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/extensao-dados-adicionais/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/modulos-tematicos/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/documentos-jai/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ufsm.br%2Fapp%2Fuploads%2Fsites%2F345%2F2022%2F07%2FFormulario_37a-JAI_Eventos_Satelites_2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK


 nomes e instituições dos autores

 um arquivo com modelo de cabeçalho para a edição 2022 está disponível

em: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/documentos-jai/

d) Utilizar adequadamente os elementos texto, figuras, fotos, tabelas e recursos

gráficos, de modo a tornar a apreensão das informações transmitidas a mais agradável e

efetiva possível.

e) Organizar as informações de modo que as idéias centrais do trabalho sejam
facilmente compreendidas.

f) O custo da impressão do banner é por conta dos autores do trabalho. Cabe aos
autores discentes consultar  junto aos seus orientadores oportunidades para busca de
apoio ou subsídio de qualquer natureza para a confecção dos banners. 

2.3.2 - Apresentação oral

As  apresentações  orais  são  também  organizadas  por  módulos  temáticos.  Os
módulos temáticos orais conterão 8 (oito) apresentações de 15 (quinze) minutos cada
uma. Os primeiros 12 (doze) minutos para a apresentação do aluno e os restantes 3
(três) minutos para eventuais perguntas e/ou comentários. Os módulos orais possuem
um coordenador de sala e um avaliador para todos os trabalhos daquele módulo. O aluno
apresentador poderá dispor de equipamento multimídia instalado na sala, servindo-se de
suporte pessoal (pen-drive ou outro meio digital adequado) para apresentação de seu
trabalho,  sendo  sua  responsabilidade  disponibilizar  o  arquivo  no  momento  da
apresentação.

2.3.3 - Apresentação performativa

Os trabalhos que optarem (somente para os trabalhos de alunos dos cursos de
dança,  música e artes cênicas)  por esta forma de apresentação   serão avaliados por
comissão específica definida pela organização da JAI e terão sua duração e local de
apresentação definidos em data oportuna, que não deverá ultrapassar o período de até
duas semanas antes do evento. 

2.3.4 - Da certificação para apresentação de trabalhos

Todos os inscritos na equipe do trabalho apresentado receberão seu certificado
de apresentador, orientador e co-autor (se houver), conforme a inscrição.

3. DO LOCAL

A  37ª  JAI  acontece  predominantemente  no  Centro  de  Convenções  e  nas
dependências do Centro de Ciências Sociais  e Humanas – Prédios 74 A,  B e C,  no
campus da UFSM. Poderão ocorrer atividades da JAI em outros locais da UFSM, tanto no
campus Santa Maria como nos campi de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e
Cachoeira do Sul, devidamente informadas na programação.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/documentos-jai/


4. DOS HORÁRIOS

A  37ª  Jornada  Acadêmica  Integrada  terá  sua  estrutura  de  horários  de
apresentação de trabalhos orais e pôsteres distribuída em módulos temáticos conforme
grade constante do Anexo 1 deste edital. 

As  atividades  relacionadas  às  apresentações  performativas,  conferências,
palestras  e eventos satélites terão suas programações específicas (horários  e  locais)
definidas e informadas no site da 37ª edição do evento (https://www.ufsm.br/pro-reitorias/
prpgp/jai/eventos/jai-2022/). 

5. CRONOGRAMA

O cronograma da 37ª Jornada Acadêmica Integrada está apresentado no quadro
abaixo.

Atividade Período

Inscrições  de  trabalhos  e  avaliadores

voluntários

01 de agosto até às 17:00 horas do dia 01 de

setembro de 2022

Inscrições de ouvintes
01 de agosto até às 12:00 horas do dia 09 de

novembro de 2022

Data  limite  para  envio  do  comprovante  de

matrícula  atualizado  (somente

apresentadores da JAI EXTERNOS)

02 de setembro de 2022

Seleção de trabalhos
12 de setembro até às 17:00 horas do dia 26

de setembro de 2022

Revisão dos trabalhos pelos autores (apenas

quando solicitado pelo avaliador)

03 de outubro até às 17:00 horas do dia 07 de

outubro de 2022

Seleção  final  dos  trabalhos  revisados

devolvidos pelos autores
10 a 13 de outubro de 2022

Divulgação  do  documento  “Programação

Geral – Módulos de Apresentação 2022”
até 27 de outubro de 2022

Data limite para registro de Eventos Satélites até 27 de outubro de 2022

37ª Jornada Acadêmica Integrada De 07 a 11 de novembro de 2022

Envio/entrega dos formulários de substituição

de Apresentadores 
De 14 a 18 de novembro de 2022

Emissão de certificados online após 28 de novembro de 2022

6. DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

6.1 - Bolsistas IC e ITI do CNPq/FAPERGS

Os alunos bolsistas dos programas de iniciação científica e iniciação tecnológica
PIBIC/CNPq; PIBIC-EM/CNPq; PIBITI/CNPq; PROBIC/FAPERGS e PROBITI/FAPERGS,
referentes  ao  período  2021/22,  que  mantiverem vínculo  acadêmico  com a  UFSM no
segundo semestre de 2022 deverão apresentar  trabalhos na 37ª  Jornada Acadêmica
Integrada, podendo inscrever-se no 37º Salão de Iniciação Científica ou no 13º Salão de

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/


Pós-Graduação  (se  pós-graduando).  Nos  casos  de  alunos  bolsistas  que  estiverem
participando  de  programa de  intercâmbio  no  exterior  ou  realizando  estágio  curricular
obrigatório fora de Santa Maria e, portanto, impossibilitados de apresentar seu trabalho,
deverão solicitar alteração de apresentador conforme item 9.

6.2 - Bolsistas da PROGRAD e PRE

Os alunos bolsistas dos programas PIBID, PROLICEN e FIEN, da Pró-Reitoria de
Graduação,  e FIEX, da Pró-Reitoria de Extensão,  deverão apresentar seus trabalhos,
respectivamente, na 14ª Mostra de Ensino e no 15º Salão de Extensão. Nos casos de
alunos bolsistas que estiverem participando de programa de intercâmbio no exterior ou
realizando estágio curricular obrigatório fora de Santa Maria e, portanto, impossibilitados
de apresentar seu trabalho, deverão solicitar alteração de apresentador conforme item 9.

7. INSCRIÇÕES DE TRABALHOS

A inscrição de trabalhos é realizada no sítio virtual do evento (https://www.ufsm.br/
pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/), conforme cronograma (item 5 deste Edital).

7.1 - Tipos de vinculação aceitos na submissão de trabalhos nos diferentes subeventos
da JAI: 

7.1.1 - Trabalhos Inscritos do Salão de Iniciação Científica e no Salão de Ensino:

Apresentador/Autor= aluno graduação/UFSM, aluno ensino médio/UFSM.
Orientador= docente/UFSM, docente/Externo.
Co-autor= sem restrições.

7.1.2 - Trabalhos Inscritos no Salão de Pós-Graduação:

Apresentador/Autor= aluno pós-graduação/UFSM.
Orientador= docente/UFSM, docente/Externo.
Co-autor= sem restrições. 

7.1.3 - Trabalhos Inscritos no Salão de Extensão:

Apresentador/Autor= aluno graduação/UFSM, aluno pós-graduação/UFSM, aluno
ensino médio/UFSM.
Orientador= docente/UFSM, docente/Externo, TAE/UFSM.
Co-autor= sem restrições. 

7.1.4 - Trabalhos Inscritos na JAI Externos:

Apresentador/Autor= aluno/Externo (restrito à discentes de graduação ou de pós-
graduação de outras Instituições de Ensino Superior)
Orientador= docente/Externo, docente/UFSM (restrito à docentes)
Co-autor= sem restrições

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/


a) Os trabalhos inscritos na JAI Externos admitirão apresentadores/autores que
sejam alunos de outras Instituições de Ensino Superior. O aluno que se inscrever na JAI
Externos deverá enviar comprovante de matrícula atualizado para jai@ufsm.br até a data
estabelecida no calendário (item 5 deste edital). 

b) A CIC/PRPGP fará a conferência dos comprovantes de matrícula atualizado
dos participantes externos para confirmação dos vínculos como apresentador discente. A
confirmação da inscrição na JAI Externos somente se dará após confirmação de vínculo
junto à instituição de origem dos inscritos.

c) Os alunos regularmente matriculados da UFSM que não tiverem vínculo com
IES externa e que usarem o sub-evento JAI Externos para realizar sua inscrição terão a
mesma cancelada pela organização do evento.

7.2 - As inscrições para a JAI Jovem e a Maratona de Inovação seguirão procedimentos
em Edital Específico a ser publicado na página da 37ª JAI.

7.3 -  Todos os alunos inscritos  na 37ª  Jornada Acadêmica Integrada são isentos  de
pagamento de taxa de inscrição.

7.4 - Cada inscrito poderá apresentar apenas um trabalho por sub-evento. 

7.5 - Limites para composição da equipe de trabalho:

Apresentador/Autor – 1 (um)
Orientador – 1 (um)
Co-autores – até 5 (cinco)

7.6 - Resumo

7.6.1 - O resumo deverá ser submetido no formato PDF.

7.6.2 - O modelo de resumo e as instruções de preenchimento podem ser encontradas
em https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/, no Menu / Documentos /
Documentos JAI.

7.6.3 - No momento da inscrição, o aluno poderá indicar sua opção por apresentação oral
(comunicação  de  15  minutos),  painel  (apresentação  em  banner)  ou  apresentação
performativa (para trabalhos inscritos nos módulos dança, música e artes cênicas), mas
caberá à Comissão Organizadora definir  a forma de apresentação (ver item 2.3 -  Da
forma de apresentação).

7.6.4 - Os inscritos deverão consultar a forma de apresentação definida pela Comissão
quando da Divulgação do Arquivo “Programação Geral – Módulos de Apresentação 2022”
(vide cronograma no item 5),  não cabendo  contestação (ver  item 2.3  -  Da forma de
apresentação).

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/documentos-jai/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/documentos-jai/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/345/2022/07/Instrucoes-para-preenchimento-do-Resumo.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ufsm.br%2Fapp%2Fuploads%2Fsites%2F345%2F2022%2F07%2FTemplate_para_o_Resumos_37a_JAI-2022.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/


8. INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES OUVINTES

8.1  -  A  inscrição  como  ouvinte  é  realizada  no  sítio  virtual  do  evento
(https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/), conforme cronograma (item
5 deste Edital).

8.2 - O certificado de ouvinte, com carga horária de 30 horas, será fornecido para todos
os inscritos que tiverem frequência comprovada em no mínimo 6 (seis) turnos (manhã,
tarde ou noite) do evento.

8.3  -  As  inscrições  como  apresentador  de  trabalho  e/ou  como  ouvintes  são
independentes.

8.4  -  O  ouvinte  inscrito  deverá  registrar  sua  presença  no  portal  do  evento  em:
https://portal.ufsm.br/jai/mainMenu.html

9. DAS SUBSTITUIÇÕES DE APRESENTADORES

9.1 - O trabalho inscrito na 37ª JAI em que o apresentador estiver impedido, em caráter
excepcional, de apresentar o seu trabalho nas datas do evento, poderá ser apresentado
por outro membro co-autor inscrito na equipe de trabalho, exceto o orientador. 

9.2  -  A  substituição  será  inicialmente  registrada  no  momento  da  apresentação  pelo
avaliador  e,  posteriormente,  formalizada  por  meio  do  Formulário  de  Substituição  de
Apresentadores     2022  ,  disponível  em:
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/,  no  Menu  /  Documentos  /
Documentos JAI, conforme cronograma (Item 5). Esse procedimento é obrigatório para
apresentadores bolsistas nas situações previstas no Item 6.

9.3 -  O formulário  de substituição somente terá validade  se contiver  a assinatura  do
professor orientador.

9.4 - Os formulários devem ser enviados por email à CIC/PRPGP: jai@ufsm.br 

10. DOS PREMIAÇÕES NA EDIÇÃO 2022

Durante  a  37ª  JAI  poderão  ocorrer  premiações  de  diferentes  naturezas  e
categorias, sendo as mesmas previstas e estabelecidas em Editais Específicos a serem
publicados  no  site  do  evento  (https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-
2022/).

11. DA 5ª JAI JOVEM

A  JAI  Jovem  é  um  evento  promovido  pela  UFSM  para  aproximação  entre  a

comunidade escolar da região de abrangência da 8ª CRE com a comunidade científica da

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/documentos-jai/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/documentos-jai/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ufsm.br%2Fapp%2Fuploads%2Fsites%2F345%2F2022%2F07%2FFormulario_de_Substituicao_de_Apresentador_2022.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ufsm.br%2Fapp%2Fuploads%2Fsites%2F345%2F2022%2F07%2FFormulario_de_Substituicao_de_Apresentador_2022.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://portal.ufsm.br/jai/mainMenu.html
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/


instituição e que possui edital específico, disponível em: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/

prpgp/jai/jai-jovem/

12. DA 1ª MARATONA DE INOVAÇÃO

A Maratona de Inovação é um evento promovido pela Agência  de Inovação e

Transferência de Tecnologia (AGITTEC) para estimular a criação de soluções por meio

de raciocínio investigativo, criativo e colaborativo. A maratona tem o propósito de explorar

o  potencial  de  geração  de  novos  produtos  ou  negócios  no  contexto  da  solução  de

desafios reais por meio de atividades práticas e mentorias. O edital  específico estará

disponível em: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/

Informações  sobre  a  37ª  JAI  poderão  ser  obtidas  junto  a  Coordenadoria  de

Iniciação  Científica  (CIC)  da  Pró-reitoria  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  (PRPGP)  da

UFSM.  A  CIC/PRPGP  atende  na  sala  709  da  Reitoria,  Campus  Universitário,  nos

telefones  (55)  3220-8082,  no  e-mail  geral:   jai@ufsm.br   ou  nos  específicos

jaijovemufsm@gmail.com (para  tratar  da  JAI  Jovem)  e  eventossatelitesjai@gmail.com

(para tratar dos Eventos Satélites). 

Casos omissos serão resolvidos pela organização da 37ª JAI da UFSM.

Santa Maria - RS, 27 de julho de 2022.

______________________________
Profa. Cristina Wayne Nogueira

Pró-Reitorr deedPó́s-Gr eu çrdedPésuuís 

______________________________
Prof. Flavi Ferreira Lisboa Filho

Pró-ReitorrdeedExttoeńşr

______________________________
Prof. Jerônimo Siqueira Tybusch

Pró-ReitorrdeedGr eu çr

______________________________
Prof. Daniel Pinheiro Bernardon

Diretorrde dAgênci deedInrv çrdedTr ńsferênci 
eedTecnrlrgi d(AGITTExC)

______________________________
Prof. Leandro Souza da Silva

Crrreen errdeedInici çrdCientíc 

mailto:jaijovemufsm@gmail.com
mailto:jaijovemufsm@gmail.com
mailto:jai@ufsm.br
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/eventos/jai-2022/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/jai-jovem/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/jai-jovem/


Anexo 1 - Quadro Geral e apresentação de trabalhos (módulos temáticos) - Centro de Convenções e CCSH

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

8:00 - 10:00 9:00d- 10:00
-d bertour dríci l

10:00 - 11:00
-dcrnferenci deed bertour 

Séśşrdeedpốstoerésd2
(Agrári ́sd+dLinguí́stc adLetor ́s

edArtoés

Séśşrdeedpốstoerésd4
(Hum n ́s)

Séśşrdeedpốstoerésd7
(S úee)

Séśşrdeedpốstoerésd9
(Ext to ́sd+dBirlógic ́sd+

Exngenh ri ́s)

10:00 - 12:00
SéśşrdOr ld1

(Agrári ́sd+dLinguí́stc adLetor ́s
edArtoés

SéśşrdOr ld2
(Hum n ́sd+dSrci ís

Aplic e ́s)

SéśşrdOr ld4
(S úee)

SéśşrdOr ld5
(Ext to ́sd+dBirlógic ́sd+

Exngenh ri ́s)

12:00 - 13:30 Intoerv lrd lmrcr Intoerv lrd lmrcr Intoerv lrd lmrcr Intoerv lrd lmrcr Intoerv lrd lmrcr

13:30 - 15:30
Séśşrdeedpốstoerésd1

(Agrári ́s)
Séśşrdeedpốstoerésd3
(Hum n ́sd-dExeuc çr)d

Séśşrdeedpốstoerésd5
(Srci ísdAplic e ́s)

Séśşrdeedpốstoerésd8
(S úee)

Séśşrdeedpốstoerésd10
(Exngenh ri ́s)

15:30-16:00 Intoerv lr Intoerv lr Intoerv lr Intoerv lr Intoerv lr

16:00 - 19:00

19:00 - 20:30
Séśşrdeedpốstoerésd6
(Diveŕs ́sd-dnrtournŕs)

20:30 - 22:30
SéśşrdOr ld3

(Diveŕs ́sd-dnrtournŕs)
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Homologação de edital
010 - Organização e Funcionamento

NormalNUP:

Assinaturas

LEANDRO SOUZA DA SILVA (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)
01.09.03.00.0.0 - COORDENADORIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CIC

27/07/2022 17:19:08

CRISTINA WAYNE NOGUEIRA (Pró-Reitor(a))
01.09.00.00.0.0 - PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP

27/07/2022 17:41:53

JERONIMO SIQUEIRA TYBUSCH (Pró-Reitor(a))
01.08.00.00.0.0 - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

28/07/2022 14:23:47

RUDINEY SOARES PEREIRA (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)
01.07.04.00.0.0 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E FOMENTO À EXTENSÃO - CAFE-PRE

28/07/2022 20:54:57

DANIEL PINHEIRO BERNARDON (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)
07.37.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ELETROMECÂNICA E SISTEMAS DE POTÊNCIA - DESP

29/07/2022 05:54:18

Código Verificador: 1662282

Código CRC: 6d0a9eee

Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html
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