
 
TERMO ADITIVO N. 002 AO EDITAL N. 013/REITORIA/2019 

  

  

O Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão, Inovação e Pós-Graduação da Universidade Comunitária da            

Região de Chapecó (Unochapecó), Prof. Leonel Piovezana e o Pró-Reitor de Administração, Prof.             

José Alexandre De Toni, no uso das suas atribuições estatutárias, resolvem aditar o Edital n.               

013/REITORIA/2019 nos termos seguintes: 

  

Art. 1º Alterar o caput do subitem 3.3.4 do Edital acima citado, passando a vigorar a seguinte                 

redação [...]: 

“A utilização do recurso deverá ocorrer até 20 de agosto de 2020.” 

  

Art. 2º Alterar o caput do subitem 8.1 do Edital acima citado, passando a vigorar a seguinte redação: 

[...] 

Evento Datas 

Inscrição das propostas (Exclusivamente através do 

Sistema Minha Uno, aba “Envio de Projetos”) 

A partir do dia 11/03/2019 

Data limite de recebimento de propostas (Exclusivamente 

através do Sistema Minha Uno, aba “Envio de Projetos”) 

Até às 23h59 do dia 25/03/2019 

Divulgação do resultado Até 09/04/2019 

Encaminhamento de recursos administrativos Até 1 (um) dia útil após a 

divulgação dos resultados 

(10/04/2019 até as 17h00) 

Envio de documentação do bolsista De 11 a 17/04/2019 

Divulgação do resultado final Até 24/04/2019 

Assinatura dos termos de compromisso A partir do dia 29/04/2019* 

*A data será confirmada via e-mail 

Início da execução do projeto de pesquisa 01/05/2019 

Encaminhamento do relatório parcial 31/10/2019 

Término da pesquisa e entrega do relatório final 30/04/2020 

  

 



 
Art. 3º Alterar o caput do subitem 9.4.3 do Edital acima citado, passando a vigorar a seguinte                 

redação [...]: 

“Até 20 de agosto de 2020, o comprovante de submissão de artigo à revista científica com                

Qualis/Capes, ou comprovante de submissão para publicação de livro ou capítulo de livro, ou              

comprovante de publicação em anais de seminário/congresso científico externo à Unochapecó. 

  

Art. 4º Os demais itens do Edital N. 013/REITORIA/2019 permanecem inalterados e em vigor.  

  

Publique-se. 

  

Chapecó (SC), 29 de março de 2019. 
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