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Comunicado 023: Edital 010/2016 –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 

10/2016, conforme descrito abaixo, apenas em seu cronograma: 

 

Período Ação 

Publicação do edital e início da divulgação 19 de dezembro de 2016 

Data final de submissão 15/02/2016 

Homologação das inscrições 03/03/2017 

Fase da avaliação 03/03 a 19/04/2017 

Divulgação do resultado  Até 20/04/2017  

Envio de solicitação de adequações nos textos 

(apenas para os textos aprovados, desde que 

feita as alterações) 

Até 24/04/2017 

Período de adequações, por parte dos autores 

 

24/04 a 15/05/2017 

Período para avaliação dos textos após as 

adequações 

16/05 a 30/05/2017 

Resultado final  31/05/2017 
 

Reforçamos que caberá recurso em relação à publicação do resultado da seleção. O 

recurso deverá conter o nome dos autores, o título do texto e a justificativa que motivou a 

insatisfação do reclamante, em até 01 (uma) lauda. O recurso deverá ser interposto no prazo 

máximo de 24 horas a contar da data de divulgação do resultado da seleção, mediante um 

comunicado ao endereço eletrônico: vepopeps@gmail.com, entre às 08h:00min e 12h:00min. 

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 editoração, 

publicação e impressão em gráfica ou ebook e, consequentemente, distribuição sem os 

seguintes os anexos requisitados e previstos em Edital, particularmente a autorização dos 

organizadores e autores, via Declaração de autorização dos autores e/ou organizadores para 



realização da publicação no livro pelo projeto VEPOP-SUS e pela UFPB (exclusivamente 

conforme Modelo em Anexo no Edital). 

 

  

João Pessoa-PB, 06 de abril de 2017. 
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