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RETIFICAÇÃO Nº 02

EDITAL 56/2021
APOIO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial, de
11/02/2020, publicado no DOU, de 12/02/2020, torna público o Edital IFRS Nº 56/2021 - Apoio
para publicação de artigos em periódicos científicos.

ONDE SE LÊ:

2.7. O pagamento realizado em moeda estrangeira, a qual deverá ser
informada/comprovada, será convertido ao câmbio do dia da efetivação do pagamento.

[...]

3.5. Os serviços de revisão e tradução (comprovada pela data de emissão da nota fiscal
eletrônica pelo prestador de serviço) e da taxa de submissão ou publicação do artigo para o
periódico científico (comprovada por carta emitida pelo periódico ou por recibo) serão pagos
somente para serviços executados a partir de 30 de junho de 2021.

[...]

LEIA-SE:

2.7. O pagamento realizado em moeda estrangeira, a qual deverá ser
informada/comprovada, será convertido ao câmbio do dia da efetivação do pagamento.

2.7.1 Para a conversão será utilizada a ferramenta do Banco Central disponível
em: https: //www.bcb.gov.br/conversao;

[...]

3.5. Os serviços de revisão e tradução (comprovada pela data de emissão da nota fiscal
eletrônica pelo prestador de serviço) (comprovados por nota fiscal para empresa nacional e por
invoice e recibo de quitação para empresa internacional) e o pagamento da taxa de submissão
ou publicação do artigo para o periódico científico (comprovada por carta emitida pelo
periódico ou por recibo) serão pagos somente para serviços despesas executadas a partir de 30
de junho de 2021.

[...]

Bento Gonçalves, 23  de julho de 2021.
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(O documento original encontra-se assinado e arquivado no Gabinete do Reitor.)
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