UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Projeto de Pesquisa e Extensão “Promover a Reorientação da
Formação Profissional em Saúde – PRO-SAÚDE e PETSAÚDE: VEPOP-SUS – VIVÊNCIAS DE EXTENSÃO
EM EDUCAÇÃO POPULAR NO SUS”
Comunicado 020: Edital 008/2016 –VEPOP-SUS/UFPB
O Coordenador do VEPOP-SUS, Prof. Dr. Pedro José Santos Carneiro Cruz, vem, por
meio deste, comunicar RETIFICAÇÃO do Certame do Edital VEPOP-SUS/UFPB de nº
008/2016, conforme descrito abaixo, apenas em seu cronograma:

Período

Ação

Publicação do edital e início da divulgação

25/11/2016

Data final de submissão

15/01/2017

Homologação das inscrições

Até 10/04/2017

Período para apresentação de recursos à homologação

Até 11/04/2017

Fase da avaliação

11/04 a 30/04/2017

Publicação do resultado

02/05/2017

Período para apresentação de recursos

Até 03/05/2017

Resultado final

04/05/2017

Informamos que, mesmo considerando as produções HOMOLOGADAS ou
APROVADAS, nas próximas etapas do âmbito desse Certame, julgando-os apenas por seu
mérito acadêmico, seu conteúdo e sua pertinência, relevância e coerência com os temas e
conteúdos do Projeto VEPOP-SUS, não poderemos proceder com sua impressão em
gráfica e, consequentemente, distribuição sem os seguintes anexos, conforme previsto em
Edital:
- Ter a reimpressão autorizada pelas respectivas editoras, sem custo para a UFPB e
para o Projeto VEPOP-SUS, via Declaração de autorização da Editora e/ou entidade
publicadora para realização da reimpressão do livro pelo projeto VEPOP-SUS e pela UFPB
(exclusivamente conforme Modelo em Anexo no Edital);

- Ter autorização dos organizadores e autores, via Declaração de autorização dos
autores e/ou organizadores para realização da reimpressão do livro pelo projeto VEPOP-SUS
e pela UFPB (exclusivamente conforme Modelo em Anexo no Edital);

- Todos as declarações devem ser assinadas pelos respectivos autores/organizadores e
representantes legais da editoras e devem ser encaminhadas por e-mail.
João Pessoa-PB, 06 de abril de 2017.
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