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EDITAL Nº 16/2018 – PROPESQ
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 10/2018 QUE TRATA DO PROGRAMA
PRODUTIVIDADE EM PESQUISA
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (Propesq), torna público a retificação do edital n° 10/2018,de ,que trata do
Programa Produtividade em Pesquisa.
5. DAS INSCRIÇÕES
1. Onde se lê:
5.3
e) Documentação comprobatória das produções registradas no Currículo Lattes, conforme itens
5.4, 5.5 e 5.5.1 (não é necessário enviar o artigo ou livro completo, apenas a página de
identificação do periódico, editoras e afins);
2. Leia-se:
5.3
e) Documentação comprobatória das produções registradas no Currículo Lattes, conforme itens
7.5 e 7.6.1 (não é necessário enviar o artigo ou livro completo, apenas a página de identificação
do periódico, editoras e afins);
6. DOS BENEFÍCIOS
1. Onde se lê:
6.1
a) Serão disponibilizadas 24 (vinte e quatro) Bolsas Institucionais “Produtividade em Pesquisa
da UFT”, no valor de R$ 600,00 (quinhentos reais) cada, paga a cada proponente contemplado,
em parcelas mensais, mediante depósito em conta bancária em seu nome durante o período de 12
meses.
2. Leia-se:
6.1
a) Serão disponibilizadas 24 (vinte e quatro) Bolsas Institucionais “Produtividade em Pesquisa
da UFT”, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, paga a cada proponente contemplado,
em parcelas mensais, mediante depósito em conta bancária em seu nome durante o período de 12
meses.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.8 Os casos omissos neste edital serão analisados pela Propesq ou Comitê Institucional,
observadas as leis e regulamentos em vigor
Palmas- TO, 03 de abril de 2018

RAPHAEL PIMENTA
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
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