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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
 
 

 RETIFICAÇÃO CHAMADA INTERNA Nº 09/2020
APOIO AO CUSTEIO DE PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA

UNIPAMPA - FLUXO CONTÍNUO
 
 

O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA),
re�fica a Chamada Interna 09/2020 de Apoio ao Custeio de Publicação Cien�fica de Programas de Pós-
graduação Stricto Sensu da UNIPAMPA, conforme segue:

Onde se lê:

(...)

2. DAS CONDIÇÕES 

2.1. Os manuscritos apoiados por esta Chamada Interna deverão ter sido aceitos para publicação, com
data de aceite de até 30 dias antes do lançamento desta Chamada, em periódicos nacionais ou
internacionais e que se enquadrem em uma das bases abaixo iden�ficadas, que atendam às condições:

(...)

 

Leia-se:

(...)

2. DAS CONDIÇÕES 

2.1. Os manuscritos apoiados por esta Chamada Interna deverão ter sido aceitos para publicação, com
data de aceite compreendida entre o período de 30 (trinta) dias antes do lançamento desta Chamada e
15 de outubro de 2020 (ou até o término do valor des�nado a esta Chamada Interna), em periódicos
nacionais ou internacionais e que se enquadrem em uma das bases abaixo iden�ficadas, que atendam às
condições:

(...)

 

Onde se lê:

(...)

4. DOS PRAZOS

4.1. As solicitações de apoio, via e-mail, serão recebidas até às 12 horas (12h00min) do dia 30 de
setembro de 2020 (30/09/2020) ou até o término do valor des�nado a esta Chamada Interna.

(...)

 

Leia-se:

(...)

4. DOS PRAZOS
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4.1. As solicitações de apoio, via e-mail, serão recebidas até às 12 horas (12h00min) do dia 15 de outubro
de 2020 (15/10/2020) ou até o término do valor des�nado a esta Chamada Interna.

(...)

 

Fabio Gallas Leivas
Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO GALLAS LEIVAS, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação, em 23/07/2020, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0329159 e
o código CRC 2F682193.

Referência: Processo nº 23100.003259/2020-31 SEI nº 0329159

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

