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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, no uso de suas atribuições, resolve: 
Retificar o Edital Nº 06/2017 - Incentivo à pesquisa em cooperação internacional na 
UNIVASF, publicado no dia 11/04/2017. Os demais itens permanecem inalterados. 

 
 
Onde se lê: 
 

Estão aptos(as) a concorrer no presente edital, como proponentes, apenas os(as) docentes 
doutores(as) do quadro efetivo da UNIVASF em regime de dedicação exclusiva (DE). 
 
Leia-se: 
 
Estão aptos a concorrer no presente edital, como proponentes, servidores doutores do quadro 

efetivo da UNIVASF. 
 
 
Onde se lê: 

 
A atualização do currículo dos pesquisadores e a veracidade das informações são de inteira 
responsabilidade dos docentes. 
 
Leia-se: 
 

A atualização do currículo dos pesquisadores e a veracidade das informações são de inteira 
responsabilidade dos pesquisadores. 

 
 
Onde se lê: 
 
5. Cronograma 
 

11/04/2017 Lançamento do edital. 

12/04/2017 Início do recebimento de propostas.  

09/06/2017 Prazo final para recebimento de inscrição até as 17:00h. 

11/09/2017 Avaliação das propostas por comissão mista, formada por 
pesquisadores externos ad-hoc e Comissão para Assuntos 
Internacionais da UNIVASF. 

A partir de 12/06/2017 RESULTADO PARCIAL via internet. 

12/06/2017 a 13/06/2017 Prazo para envio de recursos***. 

19/06/2017 Divulgação do RESULTADO FINAL e convocação dos 
proponentes classificados para composição da comissão que 
elaborará a proposta institucional da UNIVASF para o Edital 
MCMD de internacionalização universitária da CAPES. 

20/06/2017 Emissão da portaria de nomeação da comissão que elaborará a 
proposta institucional da UNIVASF para o Edital MCMD de 
internacionalização universitária da CAPES. 

 
***Os recursos deverão ser apresentados após a divulgação do RESULTADO PARCIAL, 
exclusivamente pelo e-mail dp.prppg@univasf.edu.br. 
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Leia-se: 
 
5. Cronograma 
 

11/04/2017 Lançamento do edital. 

12/04/2017 Início do recebimento de propostas.  

20/06/2017 Prazo final para recebimento de inscrição até as 17:00h. 

22/06/2017 Avaliação das propostas por comissão mista, formada por 
pesquisadores externos ad-hoc e Comissão para Assuntos 
Internacionais da UNIVASF. 

A partir de 26/06/2017 RESULTADO PARCIAL via internet. 

A partir 03/07/2017 Divulgação do RESULTADO FINAL e convocação dos 
proponentes classificados para composição da comissão que 
elaborará a proposta institucional da UNIVASF para o Edital 
MCMD de internacionalização universitária da CAPES. 

A partir 10/07/2017 Emissão da portaria de nomeação da comissão que elaborará a 
proposta institucional da UNIVASF para o Edital MCMD de 
internacionalização universitária da CAPES. 

 
***Os recursos deverão ser apresentados em até 48 horas após a divulgação do RESULTADO 
PARCIAL, exclusivamente pelo e-mail dp.prppg@univasf.edu.br. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Mário Adriano Ávila Queiroz 
Pró-Reitor adjunto de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da UNIVASF 

 
 

 


