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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE FUTEBOL E DEFESA DOS DIREITOS DO TORCEDOR
ATO DE RETIFICAÇÃO
O Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem e fundamentado na Cons tuição Federal de 1988, com a Lei Pelé (lei
nº 9615/1998) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e em atenção ao edital nº 1, de 18 de outubro de
2019 PRÊMIO BRASIL DE TESES E DISSERTAÇÕES, publicado no DOU de 21 de setembro de 2019, resolve:
Na publicação do Diário Oﬁcial da União Edição 204, Seção 3, Página 9. Onde se lê:
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1. As teses e dissertações para concorrer aos Prêmios citados no item 1.2 são aquelas
defendidas entre janeiro de 2018 a julho de 2019, em programas de pós-graduação das universidades do
Brasil reconhecidas pelo MEC.
Leia-se:
3.1 3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1. As teses e dissertações para concorrer aos Prêmios citados no item 1.2 são aquelas
defendidas entre janeiro de 2018 a 8 dezembro de 2019, em programas de pós-graduação das
universidades do Brasil reconhecidas pelo MEC.
Onde se lê:
6.2. Critérios de seleção
b) adequação a normas da Língua Portuguesa e ABNT (1,0);
Leia-se:
6.2. Critérios de seleção
b) adequação a normas da Língua Portuguesa, ABNT ou Vancouver (1,0);
Onde se lê:
9- DISPOSIÇÕES FINAIS
9.6. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados para: snfdt@esporte.gov.br.
Leia-se:
9- DISPOSIÇÕES FINAIS
9.6. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados para: snfdt@cidadania.gov.br
Na publicação do Diário Oﬁcial da União Edição 204, Seção 3, Página 10. Onde se lê:
Onde se lê:
2. Forma de apresentação dos itens do resumo
2.6 - Título em espanhol- centralizado, em caixa alta e letra tamanho 14.
2.7 - Resumen- escrito em itálico com, no máximo, 500 caracteres incluindo espaços. Na
sequência, elencar três Palabras claveem itálico, separadas por ponto e vírgula.
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2.8 - Referências - nomes dos autores devem ser abreviados e os destaques em itálico ao
invés de negrito; entre uma e outra referência deve ser u lizado um espaçamento simples. Todos os
endereços de páginas na Internet (URLs) incluídas no texto devem estar a vos para clicar.
Leia-se:
2. Forma de apresentação dos itens do resumo
2.6 – Após o abstract o autor deve incluir o texto do resumo expandido;
2.7 -Referências - nomes dos autores devem ser abreviados e os destaques em itálico ao
invés de negrito; entre uma e outra referência deve ser u lizado um espaçamento simples. Todos os
endereços de páginas na Internet (URLs) incluídas no texto devem estar a vos para clicar.
RONALDO LIMA DOS SANTOS
Secretário Nacional
Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Lima dos Santos, Secretário(a) Nacional de
Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, em 05/11/2019, às 17:15, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do
Desenvolvimento Social.
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