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RETIFICAÇÃO Nº 01

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:

2.1. O apoio reembolsará os serviços de:
a) tradução e/ou revisão de artigo científico para língua inglesa;

[...]

3.1. O solicitante deve:
a) ser servidor efetivo e em exercício no IFRS;
b) constar como autor ou coautor de artigo publicado ou com aceite para

publicação a partir de 30 de junho de 2021;
c) ter executado a(s) despesa(s) referente(s) à sua solicitação a partir de 30 de

junho de 2021;
d) estar adimplente com os programas institucionais do IFRS;
e) ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes atualizado a partir do dia

01/01/2021.

[...]

LEIA-SE:

2.1. O apoio reembolsará os serviços de:
a) tradução e/ou revisão de artigo científico para língua inglesa língua

estrangeira (inglês e espanhol);
3.1. O solicitante deve:

a) ser servidor efetivo e em exercício no IFRS;
b) constar como autor ou coautor de artigo publicado ou com aceite para

publicação a partir de 30 de junho de 2021;
c) ter executado a(s) despesa(s) referente(s) à sua solicitação a partir de 30 de

junho de 2021;
d) estar adimplente com os programas institucionais do IFRS;
e) ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes atualizado a partir do dia

01/01/2021.
3.1.1. O servidor que estiver afastado só poderá participar deste edital se o seu

afastamento for para qualificação Stricto Sensu.
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[...]

Bento Gonçalves, 15  de julho de 2021.

JÚLIO XANDRO HECK
Reitor do IFRS

(O documento original encontra-se assinado e arquivado no Gabinete do Reitor.)
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