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EDITAL N. 03/2022, DE 23 DE AGOSTO DE 2022

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE NOVOS DOCENTES
NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO E

REABILITAÇÃO

Onde lê-se:

3.2.2. a comprovação de produção intelectual, referida na alínea “a”, deverá ocorrer

pela apresentação do artigo na íntegra. No caso de livros/capítulos deverá apresentar o

seguinte: capa, contracapa, prefácio/introdução, sumário, ficha catalográfica, conselho

editorial (se houver), carta de revisão por pares (se houver),

apresentação/informação/comprovação de premiação ou indicação como obra referência

(se houver), comprovante de financiamento (se houver), duas páginas de cada capítulo

(no caso de coletânea) ou duas páginas do capítulo inicial e final (no caso de obra

completa). No caso de ser uma nova edição, encaminhar também capa, contracapa,

prefácio/introdução, sumário, ficha catalográfica da edição anterior.

Leia-se:

3.2.2. a comprovação de produção intelectual, referida no item 3.2.1, deverá ocorrer

pela apresentação do artigo na íntegra. No caso de livros/capítulos deverá apresentar o

seguinte: capa, contracapa, prefácio/introdução, sumário, ficha catalográfica, conselho

editorial (se houver), carta de revisão por pares (se houver),

apresentação/informação/comprovação de premiação ou indicação como obra referência

(se houver), comprovante de financiamento (se houver), duas páginas de cada capítulo

(no caso de coletânea) ou duas páginas do capítulo inicial e final (no caso de obra

completa). No caso de ser uma nova edição, encaminhar também capa, contracapa,

prefácio/introdução, sumário, ficha catalográfica da edição anterior.

Santa Maria, 06 de setembro de 2022.

Coordenadora do PPGCMR/UFSM
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