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RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL CEAD/UDESC Nº 002/2012 – PRODIP/CEAD/UDESC 
 
 

O Diretor Geral do CEAD - Centro de Educação a Distância da UDESC - Universidade do Estado de Santa 
Catarina, professor  Dr. Estevão Roberto Ribeiro, no uso de suas atribuições, torna público aos candidatos 
interessados aos pedidos de auxílio do PRODIP- Programa de Apoio à Divulgação da Produção Intelectual do ano 
de 2012, no âmbito do CEAD-/Centro de Educação a Distância-Edital CEAD/UDESC Nº 002/2012, que nesta data, 
foram retificados, no mesmo, os itens 5.1.; 5.2.; 5.5., assim especificados:  

 
5. INSCRIÇÕES  
I. No item 5.1., leia-se: Inscrições de pedidos de auxílio PRODIP/CEAD deverão ser feitos atendendo o 
cronograma item 4.1. 
 
II. No item 5.2., leia-se: O docente interessado ao auxílio ao PRODIP/CEAD deverá autuar processo e 
encaminhar ao DPAD - Departamento de Pedagogia do CEAD/UDESC.  No processo deverá constar, atendendo a 
ordem descrita, a seguinte documentação parte integrante do processo de inscrição:  

1. ficha de inscrição no PRODIP, devidamente preenchida e assinada (Anexo 1); 

2. cópia da ficha de inscrição no evento;  

3. cópia do aceite do trabalho, convite ou similar;  
4. cópia do trabalho, na forma publicável, se for o caso;  

5. cópia do folheto ou web site de divulgação do evento e programação preliminar;  

6. identificação de apoio parcial, em caráter complementar, da CAPES, CNPq, FAPESC, FINEP ou outra 
agência de fomento, se for o caso;  

7. comprovante de inscrição do trabalho no evento como docente da UDESC.  
  

III. No item 5.5., leia-se: A fidedignidade das informações contidas na ficha de inscrição é de inteira 
responsabilidade do candidato, o DPAD/CEAD após parecer favorável, comprobatório da aprovação da solicitação 
PRODIP, encaminhará o processo à DPPG - Direção de Pesquisa e Pós-Graduação do CEAD/UDESC, nos 
termos desse Edital. 
 

 
                                                          Florianópolis, 17 de abril de 2012. 
 

 
Prof. Dr. Estevão Roberto Ribeiro 
Diretor Geral do CEAD/UDESC  

 
 

 

 


