
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-EXTENSÃO 

 

EDITAL 02/2018/PROEX/PROGRAD 

 

A Pró-Reitora de Extensão e o Pró-reitor de Graduação, no uso de suas 

atribuições legais, resolvem RETIFICAR o Edital 02/2018/PROEX-PROGRAD, 

através do Aditivo I. 

 

No Item “9. CRONOGRAMA” onde se lê:  

 

EVENTO DATA 

Publicação do edital 30 de novembro de 2018 

Submissão das propostas 30 de novembro a 11 de janeiro de 2019 

Período de análise documental 14 a 24 de janeiro de 2019 

Divulgação do resultado parcial da 

análise documental 

25 de janeiro de 2019 

Período para interpor recurso contra 

resultado parcial da análise documental 

28 e 30 de janeiro de 2019 

Publicação do resultado final da análise 

documental 

04 de fevereiro de 2019 

Período de avaliações 05 de fevereiro a 25 de fevereiro de 2019 

Divulgação do resultado parcial das 

avaliações 

26 de fevereiro de 2019 

Período para interpor recurso contra 

resultado parcial das avaliações 

27 de fevereiro a 01 de março de 2019 

Publicação do resultado final das 

avaliações 

08 de março de 2019 



 

 

Período para elaboração e divulgação do 

edital de seleção dos estudantes pelas 

Unidades Acadêmicas 

11 e 12 de março de 2019 

Período para seleção dos monitores 13 a 22 de março de 2019 

Entrega da documentação dos bolsistas e 

voluntários à PROEX 

25 a 29 de março de 2019 

Início da vigência das atividades 01 de abril de 2019 

 

Leia-se: 
 

9. CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA 

Publicação do edital 30 de novembro de 2018 

Submissão das propostas 30 de novembro a 20 de janeiro de 2019 

Período de análise documental 21 a 31 de janeiro de 2019 

Divulgação do resultado parcial da 

análise documental 

01 de fevereiro de 2019 

Período para interpor recurso contra 

resultado parcial da análise documental 

04 e 05 de janeiro de 2019 

Publicação do resultado final da análise 

documental 

08 de fevereiro de 2019 

Período de avaliações 11 de fevereiro a 25 de fevereiro de 2019 

Divulgação do resultado parcial das 

avaliações 

26 de fevereiro de 2019 

Período para interpor recurso contra 

resultado parcial das avaliações 

27 de fevereiro a 01 de março de 2019 

Publicação do resultado final das 08 de março de 2019 



 

 

avaliações 

Período para elaboração e divulgação do 

edital de seleção dos estudantes pelas 

Unidades Acadêmicas 

11 e 12 de março de 2019 

Período para seleção dos monitores 13 a 22 de março de 2019 

Entrega da documentação dos bolsistas e 

voluntários à PROEX 

25 a 29 de março de 2019 

Início da vigência das atividades 01 de abril de 2019 

 

 

Juazeiro do Norte, 11 de janeiro de 2019. 
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