
26/06/2020 SEI/UFV - 0258768 - Edital

https://sei.ufv.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=286631&infra_sistema=10… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Av. P. H. Rolfs, s/n - Bairro Campus Universitário, Viçosa/MG, CEP 36570-900

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.ufv.br
  

EDITAL Nº 003/2020/2020

Processo nº 23114.905391/2020-21

MEDALHA DE OURO PETER HENRY ROLFS DO MÉRITO EM PESQUISA
 

ANO DE 2020
 

EDITAL 003/2020

 

Nos termos das Resoluções 1/88 e 7/96 do CONSU e da decisão tomada na 447ª Reunião do CONSU, realizada em 23/6/2020, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação receberá, até o dia 31 de julho de 2020, as indicações de candidatos à Medalha de Ouro Peter H. Rolfs do Mérito em Pesquisa.

Os Colegiados dos Departamentos, os Conselhos Departamentais ou grupos de, no mínimo 6 (seis) pesquisadores, de forma independente, poderão indicar um
candidato. A candidatura será formalizada por meio da apresentação de Curriculum Vitae em uma lauda (uma página de papel A4), acompanhada de documento de,
no máximo, duas laudas (duas páginas de papel A4), espaçamento 1,5, em Times New Roman 12, esclarecendo os critérios da indicação e enfatizando as principais
contribuições do indicado em sua área de atividade, valorizando principalmente os aspectos qualitativos.

As indicações deverão ocorrer via abertura de processo no SEI, com o tipo de processo “PP52 - Medalha do Mérito em Pesquisa”. 

A medalha será entregue ao agraciado em data a ser definida, uma vez que não haverá solenidade presencial no Dia da Universidade no ano de 2020 em razão das
medidas de enfrentamento à Covid-19 implementadas pela UFV.

 

Viçosa, MG, 26 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por RAUL NARCISO CARVALHO GUEDES, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em 26/06/2020, às 16:06, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.d�.ufv.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0258768 e o código CRC F5E75C95.
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