
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N. 16/2015 – PROGRAD/UFSM 

 

PROGRAMA DE LICENCIATURAS - PROLICEN/2015 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria torna público, aos 

professores que atuam nos cursos de licenciatura, as retificações do Edital de abertura 

para apresentação de projetos para integrar o Programa de Licenciaturas – 

PROLICEN/2015. 

 

Onde lê-se: 

REQUISITOS DO SOLICITANTE 

Estão impedidos de concorrer a este edital professores que não cumpriram o art. 11 do 

Edital PROLICEN/2013, ou seja, coordenadores de projetos contemplados com bolsas e 

que não entregaram, sob forma digitalizada, o Relatório Final e o Artigo Científico. 

 

Leia-se:  

REQUISITOS DO SOLICITANTE 

Estão impedidos de concorrer a este edital professores que não cumpriram o Edital 

PROLICEN/2014, ou seja, coordenadores de projetos contemplados com bolsas e que 

não entregaram, sob forma digitalizada, o Relatório Final. 

 

Onde lê-se: 

SELEÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Os resultados preliminares serão divulgados até o dia 15 de maio de 2014 nos sites da 

UFSM e da PROGRAD. A listagem preliminar poderá ser alterada após o período de 

recursos. 



Solicitações de revisão de análise dos processos (recursos) poderão ser encaminhadas 

do dia 16 a 21 de maio de 2014, pelo Portal do Professor.  

Os resultados finais serão divulgados até o dia 23 de maio de 2014 nos sites da UFSM 

e da PROGRAD e no Portal do Professor. 

A indicação do bolsista deverá ser no Portal do Professor, de 26 a 30 de maio de 2014. 

 

Leia-se: 

SELEÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Os resultados preliminares serão divulgados até o dia 31 de março de 2015 nos sites da 

UFSM e da PROGRAD. A listagem preliminar poderá ser alterada após o período de 

recursos. 

Solicitações de revisão de análise dos processos (recursos) poderão ser encaminhadas 

do dia 01 a 03 de abril de 2015, pelo Portal do Professor.  

Os resultados finais serão divulgados até o dia 08 de abril de 2015 nos sites da UFSM e 

da PROGRAD e no Portal do Professor. 

A indicação do bolsista deverá ser no Portal do Professor, de 09 a 15 de abril de 2015. 

 

Onde lê-se: 

DOS RECURSOS AOS RESULTADOS INICIAIS 

Período: 01 a 03 de abril de 2015  

Local: PROGRAD /UFSM 

 

Leia-se: 

DOS RECURSOS AOS RESULTADOS INICIAIS 

Período: 01 a 03 de abril de 2015  

Local:. Portal do Professor. 

 

Onde lê-se: 

DAS AVALIAÇÕES E DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO 
O aluno contemplado com bolsa deverá apresentar o projeto na Jornada Acadêmica 
Integrada (JAI) da UFSM, edição 2014. 
O solicitante deverá fazer referência ao “Programa de Licenciatura - PROLICEN/UFSM” 
em todas as comunicações, pôsteres e artigos decorrentes do projeto apoiado. 
O solicitante deverá entregar o Relatório de Atividades dos Bolsistas dentro dos prazos 
estipulados nesse Edital. 
O solicitante deverá estar presente nas apresentações e participar, quando solicitado, 
do processo de avaliação de resumos e relatórios inerentes ao Programa de 



Licenciaturas (PROLICEN) durante a Jornada Acadêmica Integrada (JAI) da UFSM, 
edição 2014. 
 

Leia-se: 

DAS AVALIAÇÕES E DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO 
O aluno contemplado com bolsa deverá apresentar o projeto na Jornada Acadêmica 
Integrada (JAI) da UFSM, edição 2015. 
O solicitante deverá fazer referência ao “Programa de Licenciatura - PROLICEN/UFSM” 
em todas as comunicações, pôsteres e artigos decorrentes do projeto apoiado. 
O solicitante deverá entregar o Relatório de Atividades dos Bolsistas dentro dos prazos 
estipulados nesse Edital. 
O solicitante deverá estar presente nas apresentações e participar, quando solicitado, 
do processo de avaliação de resumos e relatórios inerentes ao Programa de 
Licenciaturas (PROLICEN) durante a Jornada Acadêmica Integrada (JAI) da UFSM, 
edição 2015. 
 

Santa Maria, 06 de março de 2015. 

 

 

Profa. Dra. Martha Bohrer Adaime 

Pró-Reitor de Graduação 

 

Prof. Dr. Paulo Roberto Magnago 

Pró-Reitor Adjunto de Graduação 

Coordenador de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 

 

Profa. Dra. Andréia Machado Oliveira 

Coordenadora do PROLICEN 

 


