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TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 03 

 

EDITAL Nº 06/2019/PROCULT/UFCA 

SELEÇÃO DE PROJETOS DE INICIATIVA DA COMUNIDADE ACADÊMICA PARA 

CONCESSÃO DE BOLSAS EM 2020 

 

 A Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri (PROCULT/UFCA), no uso de 

suas atribuições, torna público Termo Aditivo de Retificação nº 03, referente ao Edital nº 

06/2019/PROCULT/UFCA, que rege a Seleção de Projetos de Iniciativa da Comunidade 

Acadêmica para Concessão de Bolsas em 2020, conforme o disposto a seguir. 

 

1. O item 9, subitem 9.1, incisos I, VII, VIII, IX e X, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

9. DOS PROCEDIMENTOS E OBRIGAÇÕES APÓS A SELEÇÃO 

 

9.1 DO COORDENADOR OU TUTOR DO PROJETO 

I. Selecionar, no período de 1º a 07 de abril, bolsista(s) e membro(s) voluntário(s), observando-se 

os critérios definidos no Anexo I do Edital; 

 

VII. Entregar, no período de 08 a 10 de abril, Ata de Seleção de Bolsista(s) e Membro(s) 

Voluntário(s), conforme modelo disponível AQUI.  O documento deverá ser entregue através do e-

mail: bolsas.procult@ufca.edu.br; 

  

VIII. Entregar, no período de 08 a 10 de abril, Plano de Trabalho para os meses de abril e maio de 

2020, privilegiando-se atividades remotas, o teletrabalho e a produção de conteúdo para circulação 

em ambiente virtual. O documento deverá ser entregue por meio do e-mail 

bolsas.procult@ufca.edu.br; 

 

IX. Entregar, no período de 08 a 10 de abril, cópia escaneada do Termo de Compromisso do 

Bolsista e do Termo de Compromisso do Membro Voluntário (disponíveis AQUI), devidamente 

assinados, por meio do e-mail bolsas.procult@ufca.edu.br. Ao término da suspensão do Calendário 

Acadêmico e retorno das atividades acadêmicas, as vias originais deverão ser entregues na Procult 

(Sala 204, Bloco K); 

 

X. Coletar e enviar, no período de 08 a 10 de abril, para o e-mail bolsas.procult@ufca.edu.br, os 

seguintes documentos dos bolsistas selecionados: 

a) Cópia do CPF; 

b) Cópia do documento de identidade; 

c) Cópia do comprovante de dados bancários (conta corrente pessoal e ativa – não serão aceitas 

contas poupanças, conjuntas, empresariais e em nome de terceiros). 
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2. Eliminar o inciso I do subitem 9.2. 

 

 

3. Eliminar o inciso I do subitem 9.3. 

 

 

4. Alterar o item 11, conforme o disposto a seguir: 

 

11. DO CRONOGRAMA 

Etapa Prazos 

Divulgação do Edital 23 de dezembro de 2019 

Recebimento das propostas e solicitações de bolsas 23 de dezembro de 2019 a 10 de fevereiro 

de 2020, até as 16 horas 

Divulgação da relação de inscritos 11 de fevereiro de 2020 

Avaliação das propostas 11 de fevereiro a 08 de março de 2020 

Divulgação do resultado parcial 10 de março de 2020 

Período de recurso e adequação das propostas 10 a 16 de março de 2020 

Divulgação do resultado final 20 de março de 2020 

Seleção de bolsistas pelo(a) coordenador(a) do 

projeto 

1º a 08 de abril de 2020 

Entrega da Ata de Seleção 08 a 10 de abril de 2020 

Entrega do Plano de Trabalho 08 a 10 de abril de 2020 

Entrega do(s) Termo(s) de Compromisso e da 

documentação do(s) bolsista(s) e membro(s) 

voluntário(s) selecionados 

08 a 10 de abril de 2020 

Início das atividades 15 de abril de 2020 

 

 

 

Juazeiro do Norte, 30 de março de 2020. 

 

 

 

[original assinado] 

José Robson Maia de Almeida 

Pró-Reitor de Cultura 

Siape 1764691 

 


