
EDITAL VRPG Nº 19/2019 
 
 A Vice-Reitora de Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), no uso das atribuições 
estatutárias e regimentais que lhe são conferidas, torna público, para conhecimento dos interessados, a 
prorrogação do prazo de inscrição e do resultado das inscrições deferidas e a retificação do Edital VRPG 
15/2019 do XIX Encontro de Pós-Graduação e Pesquisa. 
 
1. Ponto 2 Edital VRPG Nº 15/2019, onde se lê: 

2. PÚBLICO-ALVO 
Alunos de Pós-Graduação (especialização, mestrado acadêmico/profissional e doutorado) em curso 
ou concluído em Instituições de Ensino Superior. 

 

Passe-se a ler: 
 

2. Público-Alvo: Alunos de Pós-graduação (especialização, mestrado acadêmico/profissional e 
doutorado) de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC. 
Pessoas com o título de especialista, mestre ou doutor, adquirido em Instituições de Ensino Superior 
reconhecidas pelo MEC; e 
Alunos de graduação participantes de projetos de pesquisa em cursos de Pós-Graduação de Instituições 
de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC. 

 
2. Ponto 6.8 Edital VRPG Nº 15/2019, onde se lê: 
 

6.8 Cada autor pode submeter até 2 (dois) trabalhos como autor submissor e participar de até 8(oito) 
trabalhos como demais autores. 

 
Passe-se a Ler: 

 
6.8 Cada autor pode submeter até 2 (dois) trabalhos como autor submissor e participar de até 10 (dez) 
trabalhos. 

 
3. Ponto 6.9 Edital VRPG Nº 15/2019, onde se lê: 

6.9 Cada trabalho poderá ter, no máximo, 6 (seis) autores, e deverá ser anexado no formato 
PDF, conforme modelo descrito no item 7. 

 
Passe-se a ler: 
 

6.9. Cada trabalho poderá ter, no máximo, 6 (seis) autores, e deverá ser anexado no formato PDF, 
conforme modelo descrito no item 7. Dentre os membros da equipe pelo menos 2 deverão pertencer 
a pós-graduação seja na condição de professor, aluno ou ex-aluno. 

 
4. Ponto 13 Edital VRPG Nº 15/2019, Prorrogação das inscrições e da divulgação dos trabalhos deferidos: 
 

13. CALENDÁRIO 
 
Inscrições dos Trabalhos 05/08/2019 a 06/09/2019 
Divulgação dos trabalhos deferidos a partir do dia 04/10/2019 

 
5. As demais disposições do EDITAL VRPG Nº 15/2019 permanecem inalteradas. 
 
 

Fortaleza, 30 de setembro de 2019. 
 

Profª. Lilia Maia de Morais Sales 
Vice-Reitora de Pós-Graduação 


