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RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL Nº 04/2017 QB/QI 
 

CONCURSO “DESAFIOS EM QUÍMICA” 
 

A Coordenação dos Cursos de Química Bacharelado e Química Industrial, da Universidade Federal 
de Santa Maria, retificam o cronograma de atividades do Edital nº 04/2017 QB/QI. 

 

Portanto, onde se lê: 

 

“1 CRONOGRAMA 

DATA EVENTO 

12 de maio de 2017 
Publicação pela Coordenação dos Cursos de Química Bacharelado e 
Química Industrial do Edital 04/2017 QB/QI, referente ao concurso 
“Desafios em Química”. 

15 de maio a 2 de junho de 2017 Período de inscrições junto a Coordenação dos cursos 

5 de junho de 2017 
Publicação do tema para elaboração do projeto por parte dos 
acadêmicos 

28 de julho de 2017 
Data limite para elaboração e entrega do projeto por parte dos 
acadêmicos. 

11 de agosto de 2017 
Apresentação/defesa dos projetos, em local e horário a serem 
definidos. 

11 de agosto de 2017 Divulgação da equipe vencedora. 

 

7 DA APRESENTAÇÃO E DEFESA DOS PROJETOS 

7.5 As equipes terão cinquenta e três (53) dias para elaborar o projeto, devendo ser enviada para 
a Coordenação dos cursos de Química Bacharelado e Química Industrial, por e-mail 
(quimica.industrial.ufsm@gmail.com ou quimica.bachareladoufsm@gmail.com), uma (01) cópia 
digital em formato PDF do projeto final até às 23 h 59 min do dia 28 de julho de 2017. 

7.6 A apresentação/defesa do projeto será duas (02) semanas após a data da entrega do projeto, 
na data de 11 de agosto de 2017, em local e horário a serem definidos.” 

 

Passa a se ler: 

 

“1 CRONOGRAMA 

DATA EVENTO 

12 de maio de 2017 
Publicação pela Coordenação dos Cursos de Química Bacharelado e 
Química Industrial do Edital 04/2017 QB/QI, referente ao concurso 
“Desafios em Química”. 

15 de maio a 2 de junho de 2017 Período de inscrições junto a Coordenação dos cursos 
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5 de junho de 2017 
Publicação do tema para elaboração do projeto por parte dos 
acadêmicos 

11 de agosto de 2017 
Data limite para elaboração e entrega do projeto por parte dos 
acadêmicos. 

18 de agosto de 2017 
Apresentação/defesa dos projetos, em local e horário a serem 
definidos. 

18 de agosto de 2017 Divulgação da equipe vencedora. 

 

7 DA APRESENTAÇÃO E DEFESA DOS PROJETOS 

7.5 As equipes terão sessenta e sete (67) dias para elaborar o projeto, devendo ser enviada para 
a Coordenação dos cursos de Química Bacharelado e Química Industrial, por e-mail 
(quimicaindustria@ufsm.br ou quimicabacharelado@ufsm.br), uma (01) cópia digital em formato 
PDF do projeto final até às 23 h 59 min do dia 11 de agosto de 2017. 

7.6 A apresentação/defesa do projeto será uma (01) semana após a data da entrega do projeto, na 
data de 18 de agosto de 2017, em local e horário a serem definidos.” 

 

 

 

 

Santa Maria, 14 de julho de 2017. 
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