
RETIFICAÇÃO I – EDITAL 03/2018 – PRÊMIO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação torna publica as seguintes modificações: 

Item “3. Habilitação para Concorrência”  

 “3.1. Do Pesquisador” 

 

Onde se lê 

 “3.1.3. Ser primeiro autor de, pelo menos, um trabalho científico publicado em 

periódico que atenda o conjunto de critérios presentes neste item” 

 

Leia-se 

“3.1.3. Ser autor de, pelo menos, um trabalho científico publicado em periódico que 

atenda o conjunto de critérios presentes no item 3.2” 

 

Item “ 4. Da Inscrição” 
 
Onde se lê 
 
“4.1. As inscrições estarão abertas no período de 09 de maio a 25 de maio de 2018. 

 
4.2. Procedimentos para inscrição 

 
4.2.3. Além do envio eletrônico da documentação descrita no item 4.2, o 

Formulário 8 – Cadastro de Inscrição para o Prêmio de Produção Científica 
deverá ser entregue, em via física, impresso, com as assinaturas originais, 
em envelope lacrado, contendo a identificação “Edital 03/2018 - Prêmio de 
Estímulo à Produção Científica, à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
da UEMG – Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Ed. Minas - 8º andar - Bairro 
Serra Verde – CEP 31.630-901 - Belo Horizonte – MG, de 8h às 16h até o dia 
25/05/2018.  
 
4.2.7.1. A relação de propostas desclassificadas será divulgada até o dia 

28/05/2018” 
 

Leia-se 

“4.1. As inscrições estarão abertas no período de 09 de maio a 30 de maio de 2018. 
 

4.3. Procedimentos para inscrição 
 

4.2.4. Além do envio eletrônico da documentação descrita no item 4.2, o 
Formulário 8 – Cadastro de Inscrição para o Prêmio de Produção Científica 
deverá ser entregue, em via física, impresso, com as assinaturas originais, 



em envelope lacrado, contendo a identificação “Edital 03/2018 - Prêmio de 
Estímulo à Produção Científica, à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
da UEMG – Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Ed. Minas - 8º andar - Bairro 
Serra Verde – CEP 31.630-901 - Belo Horizonte – MG, de 8h às 16h até o dia 
30/05/2018.  
 
4.2.7.2. A relação de propostas desclassificadas será divulgada até o dia 

05/06/2018” 
 

 

Belo Horizonte, 24 de maio de 2018. 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

 


