
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N. 15/2016 – PROGRAD/UFSM 

PROGRAMA DE LICENCIATURAS - PROLICEN/2016 

 

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

professores que atuam nos cursos de licenciatura, a Retificação do Edital de abertura para 

apresentação de projetos para integrar o Programa de Licenciaturas – PROLICEN/2016. 

 

Onde lê-se: 

DO ENQUADRAMENTO DOS PROJETOS 

1) Projetos Integrados 

Os Projetos Integrados serão apresentados por um único professor Coordenador do projeto e 

desenvolvidos por um grupo de professores interessados, seguindo os requisitos: 

- O professor Coordenador do projeto deverá apresentar uma carta de interesse de cada 

professor que participará do projeto; 

 

Leia-se:  

DO ENQUADRAMENTO DOS PROJETOS 

1) Projetos Integrados 

Os Projetos Integrados serão apresentados por um único professor Coordenador do projeto e 

desenvolvidos por um grupo de professores interessados da UFSM, seguindo os requisitos: 

- O professor Coordenador do projeto deverá apresentar uma carta de interesse de cada 

professor da UFSM que participará do projeto; 

 

Onde lê-se: 

DA INSCRIÇÃO 

Em formato pdf, para uploud pelo sistema de solicitação no Portal do Professor, no link “anexar 
arquivos”:  

1. Minuta de Projeto em fonte Arial, tamanho 10, espaçamento de linha simples, 
com número máximo de cinco páginas contendo: Introdução; Tema e delimitação; 
Justificativa; Objetivos; Metodologia detalhada; Resultados e/ou Impactos 
Esperados e Referências Bibliográficas;  



2. Plano de trabalho individual, com descrição detalhada das atividades e 
cronograma do bolsista;  

3. Memorando do Coordenador do projeto com o ciente (assinado) da(s) 
Coordenação(ões) do(s) curso(s) envolvido(s);  

4. Carta de interesse assinada pelos professores envolvidos nos Projetos 
Integrados.  

5. Ofício com o ciente do responsável pela Unidade de Ensino no qual o projeto 
será desenvolvido.  

 

Leia-se: 

DA INSCRIÇÃO 

Em formato pdf, para uploud pelo sistema de solicitação no Portal do Professor, no link “anexar 
arquivos”:  

1. Minuta de Projeto em fonte Arial, tamanho 10, espaçamento de linha simples, 
com número máximo de cinco páginas contendo: Introdução; Tema e delimitação; 
Justificativa; Objetivos; Metodologia detalhada; Resultados e/ou Impactos 
Esperados e Referências Bibliográficas;  

2. Plano de trabalho individual, com descrição detalhada das atividades e 
cronograma do bolsista;  

3. Cartas de interesse assinadas pelos professores da UFSM envolvidos nos 
Projetos Integrados.  

4. Ofício com o ciente do responsável pela Unidade de Ensino no qual o projeto 
será desenvolvido.  

 

 

Santa Maria, 24 de março de 2016. 

 

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 

 

Prof. Jerônimo Siqueira Tybusch  
Coordenador de Planejamento Acadêmico - PROGRAD  

 

Profa. Dra. Andréia Machado Oliveira 

Coordenadora do PROLICEN 

 


