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BOLSAS ESTUDANTIS DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

RETIFICAÇÃO 

 

A Direção do Colégio Politécnico da UFSM torna pública a retificação do Edital N° 

001/2017 de concessão de bolsas destinadas ao apoio à participação de seus 

estudantes em eventos estaduais, nacionais ou internacionais de curta duração, desde 

que comprovado previamente o aceite de apresentação de trabalho. 

 

Onde se lê: 

 

2 DOS VALORES DA BOLSA 

As bolsas serão destinadas a viabilizar a participação dos estudantes matriculados em 

cursos ou participantes de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão do Colégio 

Politécnico da UFSM, em eventos científicos e de extensão em outras instituições, 

sejam estaduais, nacionais ou internacionais, não superiores a um mês. Para eventos 

realizados no Estado do Rio Grande do Sul e fora de Santa Maria, a bolsa será limitada 

em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Para eventos realizados fora do Estado 

do Rio Grande do Sul, a bolsa será limitada em R$ 1.000,00 (um mil reais). Cada aluno 

poderá solicitar apenas uma bolsa por ano. 

 

Leia-se: 

 

2 DOS VALORES DA BOLSA 

As bolsas serão destinadas a viabilizar a participação dos estudantes matriculados em 

cursos ou participantes de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão do Colégio 

Politécnico da UFSM, em eventos científicos e de extensão em outras instituições, 

sejam estaduais, nacionais ou internacionais, não superiores a um mês. Para eventos 

realizados no Estado do Rio Grande do Sul e fora de Santa Maria, a bolsa será limitada 

em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Para eventos realizados fora do Estado 

do Rio Grande do Sul, a bolsa será limitada em R$ 1.000,00 (um mil reais). Cada aluno 

poderá solicitar apenas uma bolsa por ano e, conforme o Art. 3°, §2°, Inciso I do Ato 

Normativo 001/2017, cada trabalho com aceite de apresentação em evento, receberá 

somente uma única cota de bolsa. 

 

 

Santa Maria, 18 de maio de 2017. 

 


