
ERRATA 

PREMIO UNIREDE 2019 

 

NO EDITAL DO PRÊMIO UNIREDE 2019, ONDE SE LÊ: 

 

PARA CONCORRER AO PRÊMIO SIGA OS SEGUINTES PASSOS: 

[...] 

5. Anexe ao processo de submissão:  

a. Comprovante de vínculo do autor com a IES associada à UniRede (portaria de nomeação, 

cabeçalho de holerite, declaração do RH, declaração do representante institucional junto à 

UniRede etc.) ou comprovante de sua associação como sócio colaborador da UniRede. 

b. Declaração de concordância, assinada pelo(s) autor(es), em participar do Prêmio UniRede 

2019. 

 

DATAS IMPORTANTES:  

05/09/2019 – Divulgação do edital.  

21/10/2019 – Prazo limite para submissão de propostas para o Prêmio UniRede.  

05/11/2019 – Divulgação das propostas melhor classificadas.  

26/11/2019 – Apresentação das três propostas concorrentes ao prêmio 

26 a 28/11/2019 – Período de votação no estande da UniRede no ESUD2019. 29/11/2019 – 

Divulgação do resultado e entrega do prêmio UniRede. 

 

LEIA-SE: 

PARA CONCORRER AO PRÊMIO SIGA OS SEGUINTES PASSOS: 

[...] 

5. Anexar ao processo de submissão após divulgação das propostas aceitas:  

a. Comprovante de vínculo do autor com a IES associada à UniRede (portaria de nomeação, 

cabeçalho de holerite, declaração do RH, declaração do representante institucional junto à 

UniRede etc.) ou comprovante de sua associação como sócio colaborador da UniRede. 

b. Declaração de concordância, assinada pelo(s) autor(es), em participar do Prêmio UniRede 

2019. 

c. Os documentos elencados nos itens a e b deverão ser enviados em arquivo único no 

formato .pdf. 



d. Versão final da proposta candidata ao prêmio, também em formato .pdf, com os nomes 

dos autores. 

 

DATAS IMPORTANTES:  

05/09/2019 – Divulgação do edital.  

04/11/2019 – Prazo limite para submissão de propostas para o Prêmio UniRede. 

11/11/2019 – Divulgação das propostas melhor classificadas.  

12 a 14/11/2019 – Submissão da versão final da proposta e da documentação 

comprobatória. 

26/11/2019 – Apresentação das três propostas concorrentes ao prêmio. 

26 a 28/11/2019 – Período de votação no estande da UniRede no ESUD2019. 29/11/2019 – 

Divulgação do resultado e entrega do prêmio UniRede. 

 

Teresina, 21 de outubro de 2019. 

 


