
EDITAL Nº 05/2023 – SRI/PROPPi/EGL/GLE/ CELUFF

CITE - SELEÇÃO DE ARTIGOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS PARA
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E REVISÃO

Resultado dos artigos contemplados com serviço de tradução ou revisão

ERRATA

Onde se lê:

Esclarecemos que, em razão de não ter havido número suficiente de submissões
de artigos na categoria de 8.000 a 10.000 palavras que contemplasse as 3 (três vagas)
disponibilizadas, 2 (duas) vagas da categoria migraram para a categoria de artigos até
8.000 palavras. Desse modo, reafirmando o compromisso do CITE em oferecer um serviço
de qualidade que favoreça a internacionalização da UFF a partir da publicação de
pesquisas aqui desenvolvidas em periódicos de relevância, foi aberta 1 (uma) vaga além
do número previsto em Edital, perfazendo, assim, o total de 7 (sete) artigos contemplados.

Leia-se:

Esclarecemos que, em razão de não ter havido número suficiente de submissões
de artigos na categoria de 8.000 a 10.000 palavras que contemplasse as 3 (três vagas)
disponibilizadas, 1 (uma) vaga da categoria migrou para a categoria de artigos até 8.000
palavras. Desse modo, reafirmando o compromisso do CITE em oferecer um serviço de
qualidade que favoreça a internacionalização da UFF a partir da publicação de pesquisas
aqui desenvolvidas em periódicos de relevância, foram abertas (duas) vagas além do
número previsto em Edital, perfazendo, assim, o total de 8 (oito) artigos contemplados.

RESULTADO APÓS ERRATA

Artigos aceitos dentro do número de vagas

Primeiro nome CPF Categoria Serviço
Carlos ***.594.657-** De 8.000 a 10.000 palavras Tradução

Ricardo ***.601.607-** De 8.000 a 10.000 palavras Tradução
Silvia ***.586.116-** Até 8.000 palavras Tradução

Gladstone ***.829.287-** Até 8.000 palavras Tradução

Thomaz ***.680.807-** Até 8.000 palavras Tradução
Luiza ***.634.727-** Até 8.000 palavras Revisão

Camila ***.686.197-** Até 8.000 palavras Revisão
Evelize ***.696.717-** Até 8.000 palavras Revisão



Artigos não aceitos dentro do número de vagas

Rafael ***.949.127-**

Felipe ***.468.827-**

Guilherme ***.343.196-**

Marcus ***802.367-**


