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Diante da não interposição de recursos contra a HOMOLOGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES, o Coordenador do VEPOP-SUS, Prof. Dr. Pedro José Santos Carneiro Cruz, 

vem, por meio deste, comunicar o RESULTADO FINAL do Certame do Edital VEPOP-

SUS/UFPB de nº 008/2016, conforme descrito abaixo. 

 

Candidato(a) Situação 

Educação Ambiental Dialógica, As Contribuições de Paulo 

Freire e a Cultura Sertaneja Nordestina, autor: João B. A. 

Figueiredo 

APROVADO, desde que 

entreguem todos os anexos 

requisitados no Edital 

exclusivamente conforme 

Modelo. 

A prática da meditação integrativa na terceira idade, autor: 

Adilson S. Marques 

APROVADO, desde que 

entreguem todos os anexos 

requisitados no Edital 

exclusivamente conforme 

Modelo. 

 

Informamos que, mesmo considerando as produções APROVADAS, no 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, 04 de maio de 2017. 

 

 
Prof. Dr. Pedro José Santos Carneiro Cruz 
Matrícula SIAPE 2884817 

Coordenador do Projeto 

Assessor de Extensão do CCM/UFPB 

DPS/CCM/UFPB

 


