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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 07/COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO /CCSH/ 
UFSM/2017 

 
Item 3 do edital 
 
Onde se lê: 
 

Quantidade projetos a serem 
contemplados 

Quantidade/Valor 

6 projetos de docentes 
2 projetos de técnicos-administrativos 

4 bolsas de R$ 400,00/mês, referente 
aos meses de setembro a dezembro de 
2017. 

 
Leia-se 
 

Quantidade projetos a serem 
contemplados 

Quantidade/Valor 

8 projetos de docentes 
3 projetos de técnicos-administrativos 

4 bolsas de R$ 400,00/mês, referente 
aos meses de setembro a dezembro de 
2017. 

 
Item 9 do edital 
 
Onde se lê: 
 

O coordenador e o bolsista do projeto ficam obrigados a: 
a) Apresentar os resultados preliminares do projeto na Jornada Acadêmica 

Integrada, prevista para o período de 23 a 27 de outubro de 2017. 
b) Apresentar os resultados finais do projeto, em formato resumo expandido 

(formato JAI), os quais serão publicados no Caderno de Avaliação do 
CCSH. 

c) Fazer referência à CSA-CCSH em todas as comunicações, pôsteres, 
artigos e demais produtos e peças decorrentes do projeto apoiado. 

A não apresentação dos resultados preliminares na JAI ou dos resultados finais 
para o Caderno de Avaliação do CCSH implicará na exclusão do (a) coordenador (a) 
do projeto dos editais do ano subsequente. 
 
Leia-se: 
 

O coordenador e o bolsista do projeto ficam obrigados a: 
d) Apresentar os resultados preliminares do projeto na Jornada Acadêmica 

Integrada, prevista para o período de 23 a 27 de outubro de 2017 ou 
resultados finais na JAI 2018. 

e) Apresentar os resultados finais do projeto, em formato resumo expandido 
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(formato JAI), os quais serão publicados no Caderno de Avaliação do 
CCSH. 

f) Fazer referência à CSA-CCSH em todas as comunicações, pôsteres, 
artigos e demais produtos e peças decorrentes do projeto apoiado. 

O não cumprimento dos dispostos “a”, “b” e “c” do item 9 deste edital 
implicará na exclusão do (a) coordenador (a) do projeto dos editais do ano 
subsequente. 

 
 

Santa Maria, 21 de agosto de 2017. 
 
 

Ives Gallon 
Coordenador da Comissão Setorial de Avaliação do CCSH 

 


