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RETIFICAÇÃO Nº 01  

EDITAL IFRS Nº 71/2019 - APOIO AOS DISCENTES DE CURSOS TÉCNICOS 
DE NÍVEL MÉDIO E DE GRADUAÇÃO EM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS 

CIENTÍFICOS NO ÂMBITO DA PESQUISA E INOVAÇÃO 
 
 

A REITORA SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Nº 740, de 
06 de junho de 2018, publicado no DOU de 07 de junho de 2018 e de acordo com a Instrução 
Normativa Proppi Nº 02/2017, torna pública a retificação Nº 01 do Edital IFRS Nº 71/2019 – 
Apoio aos Discentes de Cursos Técnicos de Nível Médio e de Graduação em Apresentação de 
Trabalhos em Eventos Científicos no âmbito da Pesquisa e Inovação 
 

 
Onde se lê: 
4.3. Ao formulário de solicitação de que trata o item 4.2 deverão ser anexados os seguintes 
documentos: 

a) resumo do trabalho, em formato PDF, que deverá conter o título, autores, instituição e 
apoio financeiro. Caso o resumo ainda não tenha sido enviado até o momento da 
solicitação, a aprovação/liberação do recurso estará condicionada ao envio deste 
documento por e-mail à Direção/Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do 
campus deste documento até 15 (quinze) dias antes do início do evento; 

 
Leia-se: 
4.3. Ao formulário de solicitação de que trata o item 4.2 deverão ser anexados os seguintes 
documentos: 

a) resumo do trabalho ou documento equivalente, em formato PDF, que deverá conter o 
título, autores, instituição e apoio financeiro. Caso o resumo ou documento equivalente 
ainda não tenha sido enviado até o momento da solicitação, a aprovação/liberação do 
recurso estará condicionada ao envio ao envio deste documento por e-mail à 
Direção/Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do campus em até 15 
(quinze) dias antes do início do evento; 
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(O documento original encontra-se assinado e arquivado no Gabinete do Reitor) 


