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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 

EDITAL Nº 020/2018, DE 11 DE JUNHO DE 2018 
 

 RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 016/2018, DE 11 DE MAIO DE 2018, ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CONCESSÃO DE 
AUXÍLIO PARA APOIO AS ATIVIDADES DE PUBLICAÇÃO DE PERÍÓDICO CIENTÍFICO DO “PROGRAMA ESPECIAL DE 

INCENTIVO ÁS REVISTAS CIENTÍFICAS – PRÓ-REVISTAS”, PARA REVISTAS EDITADAS PELA UFSM. 
 

A Coordenadoria de Pesquisa da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP) torna pública a alteração ao Edital Nº 

016/2018, de 11 de maio de 2018, Programa Especial de Incentivo às revistas científicas “Pró-revistas”. 

 

1. ALTERAR 

1.1. Página 2 – o Cronograma Interno passa a vigorar com a seguinte redação: 
Atividades  Datas 

Lançamento do Edital 11/05/2018 
Data limite para entrega da versão impressa da proposta Até às 12h de 25/05/2018 

Período de análise das propostas 28/05 a 11/06/2018 
Divulgação das propostas pré-qualificadas A partir de 11/06/2018 

Período de solicitação de reconsideração de parecer Até 12h de 15/06/2018 
Divulgação da avaliação dos pedidos de reconsideração de parecer 20/06/2018 

Entrega do Relatório Técnico de Execução 18/03/2019 

1.2. Página 05 
1.2.1. Onde se lê: 

9. DA SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
9.1. Em função do seu caráter eminentemente objetivo, a avaliação do mérito e julgamento será realizada no período 
de 28 de maio a 1º de junho de 2018, por uma Comissão de Avaliação nomeada pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação. Tal Comissão avaliará a consistência, viabilidade e coerência dos planos de metas e de aplicação dos 
recursos com o PDI da PRPGP para o período 2016-2026, assim como, para os periódicos contemplados no ano de 
2018, a adequação da aplicação de recursos e das metas atingidas dos planos de metas submetidos.  
9.2. A relação das propostas pré-qualificadas será divulgada a partir de 04/06/2018, na página da PRPGP. 

9.3. Serão apresentadas aos periódicos avaliados as ferramentas de avaliação utilizadas pela Comissão e as 
sugestões de melhoria, tanto no que concerne à adequação da proposta da revista aos critérios estabelecidos no 
Edital, quanto à distribuição do recurso total em relação ao número de propostas contempladas. 

9.4. A divulgação da avaliação dos pedidos de reconsideração de parecer decorrerá a partir de 18/06/2018, na página 
da PRPGP.  
 

1.2.2. Leia-se: 
9. DA SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
9.1. Em função do seu caráter eminentemente objetivo, a avaliação do mérito e julgamento será realizada no período 
de 28 de maio a 11 de junho de 2018, por uma Comissão de Avaliação nomeada pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação. Tal Comissão avaliará a consistência, viabilidade e coerência dos planos de metas e de aplicação dos 
recursos com o PDI da PRPGP para o período 2016-2026, assim como, para os periódicos contemplados no ano de 
2018, a adequação da aplicação de recursos e das metas atingidas dos planos de metas submetidos. 
9.2. A relação das propostas pré-qualificadas será divulgada a partir de 11/06/2018, na página da PRPGP. 

9.3. Serão apresentadas aos periódicos avaliados as ferramentas de avaliação utilizadas pela Comissão e as 
sugestões de melhoria, tanto no que concerne à adequação da proposta da revista aos critérios estabelecidos no 
Edital, quanto à distribuição do recurso total em relação ao número de propostas contempladas. 

9.4. A divulgação da avaliação dos pedidos de reconsideração de parecer decorrerá a partir de 20/06/2018, na página 
da PRPGP.  
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