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FUNDAÇÃO UNIRG  
UNIVERSIDADE DE GURUPI – UNIRG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

  
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) da Universidade de Gurupi - UnirG, altera edital de 
SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO/ EDITAL PROPESQ/SPPI Nº 02/2018 de 03 de dezembro 
de 2018 , nos termos estabelecidos à seguir: 
 
ONDE SE LÊ:  
 
1.3 DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 

a) Projeto de pesquisa ou de inovação, apresentado em forma impressa (duas cópias) e uma cópia em CD 
(preferencialmente em PDF), ocupando no máximo 25 páginas digitadas em folha A4, Fonte Times New Roman 
ou Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5 (Apêndice I); 
b) Ficha de inscrição devidamente preenchida (APENDICE III); 
c) Plano de trabalho individual e cronograma de atividades do pesquisador (projetos individuais) ou dos membros 
da equipe (projetos em grupo); 
d) Curriculum Lattes impresso;  
e) Documentação comprobatória da produção científica: para a comprovação da produção científica será 
suficiente à entrega da cópia da página inicial do artigo e dados de classificação do periódico (QUALIS - ver 
www.capes.gov.br, e imprimir), no caso de livros, cópia da página inicial e da ficha catalográfica; 

 
LEIA-SE:  
 
1.3 DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 

a) Projeto de pesquisa ou de inovação, apresentado em forma impressa (duas cópias) e uma cópia em CD 
(preferencialmente em PDF), ocupando no máximo 25 páginas digitadas em folha A4, Fonte Times New Roman 
ou Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5 (Apêndice I); 
b) Ficha de inscrição devidamente preenchida (APENDICE III); 
c) Plano de trabalho individual e cronograma de atividades do pesquisador (projetos individuais) ou dos membros 
da equipe (projetos em grupo); 
d) Curriculum Lattes e Documentação comprobatória da produção científica digitalizada que deverá ser enviada 
em arquivo PDF único para o endereço eletrônico: propesq@unirg.edu.br, com o assunto: SELEÇÃO DE 
PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO/ EDITAL 01/2019 até as 23:59 do dia 25 de janeiro de 2019. 
*observação: para a comprovação da produção científica será suficiente à cópia digitalizada da página inicial do 
artigo e dados de classificação do periódico (QUALIS - ver www.capes.gov.br), no caso de livros, cópia 
digitalizada da página inicial e da ficha catalográfica. 

 
 

Os demais itens do referido edital permanecem inalterados. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gurupi- TO, 14 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

Drª. Rise Consolação Iuata Costa Rank 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

Portaria/Reitoria n.075/2018 
Universidade de Gurupi -  UnirG 

SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO/ EDITAL DE RETIFICAÇÃO PROPESQ/SPPI Nº 01/2019 

Período de Execução: Janeiro a Dezembro de 2019 
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