UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

PROEX/UFCA - EDITAL Nº 05/2021 – PRÊMIO VOCÊ FAZ A EXTENSÃO
A Pró-Reitora de Extensão, no uso de suas atribuições legais, resolve
ALTERAR/INCLUIR E SUPRIMIR os seguintes itens do Edital 05/2021/PROEX, através do
ADITIVO II.
Onde se lê:
4.5.3 Cada projeto/programa poderá ter apenas uma inscrição vinculada a ele, sendo
que cada projeto/programa deverá ser representado por apenas um estudante.
4.5.4 Caso o estudante extensionista realize mais de uma inscrição será considerada
válida a última.
4.5.5 Caso mais de um estudante extensionista inscreva-se para o mesmo
projeto/programa ambas as inscrições não serão homologadas.
Leia-se:
4.5.3 Cada projeto/programa poderá ter apenas uma inscrição no edital de chamada do
XVII ENEX (Edital 06/2021/PROEX) vinculada a ele, sendo que cada projeto/programa
deverá ser representado por apenas um estudante no prêmio.
4.5.4 Caso o estudante extensionista realize mais de uma inscrição no edital de chamada
do XVII ENEX (Edital 06/2021/PROEX) será considerada válida a última.
4.5.5 Caso mais de um estudante extensionista inscreva-se para o mesmo
projeto/programa no edital de chamada do XVII ENEX (Edital 06/2021/PROEX) ambas as
inscrições não serão homologadas para o prêmio.
Onde se lê:
6.1.2 As inscrições deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE pela internet, por meio da
plataforma eletrônica disponível em: https://forms.ufca.edu.br/.
6.1.3 Cada estudante poderá inscrever-se uma única vez, escolhendo uma das
categorias deste edital.
6.1.4 As inscrições serão realizadas obrigatoriamente pelo estudante extensionista por
meio do seu e-mail institucional. Inscrições realizadas pelo e-mail/cadastro de outra
pessoa que não seja o estudante extensionista não serão consideradas.
6.1.5 É vedada a participação de bolsistas ou voluntários que prestem serviços à
PROEX/UFCA.
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Leia-se:
6.1.2 As inscrições para a categoria Melhores Vídeos deverão ser realizadas
EXCLUSIVAMENTE pela internet, por meio da plataforma eletrônica disponível em:
https://forms.ufca.edu.br/.
6.1.3 A submissão no edital de chamada do XVII ENEX (Edital nº 06/2021/PROEX)
garante, automaticamente, a inscrição do discente autor principal na categoria
Melhores Trabalhos, desde que ele não esteja inscrito na categoria Melhores Vídeos.
6.1.4 Cada estudante poderá inscrever-se uma única vez, escolhendo uma das
categorias deste edital.
6.1.5 As inscrições serão realizadas obrigatoriamente pelo estudante extensionista por
meio do seu e-mail institucional. Inscrições realizadas pelo e-mail/cadastro de outra
pessoa que não seja o estudante extensionista não serão consideradas.
6.1.6 É vedada a participação de bolsistas ou voluntários que prestem serviços à
PROEX/UFCA.

Onde se lê:
6.3.1 Poderá inscrever-se na categoria Melhores Trabalhos o discente que tiver
submetido, na condição de autor principal, trabalho no XVII ENEX (Edital nº
06/2021/PROEX), relacionado a projetos/programas registrados na PROEX.

Leia-se:
6.3.1 Estará inscrito na categoria Melhores Trabalhos o discente que tiver submetido,
na condição de autor principal, trabalho no XVII ENEX (Edital nº 06/2021/PROEX),
relacionado a projetos/programas registrados na PROEX, desde que ele não conste
como inscrito na categoria Melhores Vídeos.

Onde se lê:
6.3.3 A inscrição no XVII ENEX (Edital nº 06/2021/PROEX) não garante automaticamente
a inscrição na categoria Melhores Trabalhos, sendo obrigatório o preenchimento do
formulário previsto no item 6.1.2 deste edital aos interessados em concorrer ao prêmio.

Leia-se:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

6.3.3 Item suprimido.

Onde se lê:
8.1.1 - Primeira etapa - Homologação da inscrição: Toda inscrição recebida pela PROEX
passará inicialmente por uma análise que terá a finalidade de verificar se a inscrição
atende ao item 6.3 deste edital.

Leia-se
8.1.1 - Primeira etapa - Homologação da inscrição no edital de chamada de trabalho do
XVII ENEX: Toda inscrição recebida pela PROEX passará inicialmente por uma análise que
terá a finalidade de verificar se a inscrição atende às orientações expressas no edital de
chamada de trabalhos 06/2021/PROEX.

Onde se lê:
11 DO CRONOGRAMA
Atividade

Data
24 de agosto de 2021
24 de agosto a 21 de
setembro de 2021
1ª etapa: Homologação das inscrições
23 de setembro de 2021
Data de postagem dos vídeos no Instagram da Proex
24 de setembro a 04 de
outubro de 2021
Período de interação do público com os vídeos no 24 de setembro a 04 de
Instagram da Proex
outubro de 2021
Avaliação técnica dos vídeos e aferição da nota dos 24 de setembro a 04 de
resumos escritos
outubro de 2021
Resultado Preliminar da 2ª Etapa: avaliação dos vídeos e 06 de outubro de 2021
aferição da nota dos resumos escritos
Interposição de recursos
06 a 07 de outubro de
2021
Resultado Final da 2ª etapa
14 de outubro de 2021
Apresentação oral 3ª etapa da categoria Melhores 20 e 21 de outubro de
Trabalhos
2021
Apresentação oral 3ª etapa da categoria Melhores 22 de outubro de 2021
Vídeos
Publicação do edital
Período de Inscrição
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Leia-se:
11 DO CRONOGRAMA
Atividade

Data
Publicação do edital
24 de agosto de 2021
Período de Inscrição na categoria Melhores Vídeos
24 de agosto a 21 de
setembro de 2021
Período de Inscrição dos resumos expandindo no XVII 24 de agosto a 19 de
ENEX (Edital 06/2021/PROEX)
setembro de 2021
1ª etapa: Homologação das inscrições na categoria 23 de setembro de 2021
Melhores Vídeos.
Data de postagem dos vídeos no Instagram da Proex
24 de setembro a 04 de
outubro de 2021
Período de interação do público com os vídeos no 24 de setembro a 04 de
Instagram da Proex
outubro de 2021
Avaliação técnica dos vídeos e aferição da nota dos 24 de setembro a 04 de
resumos escritos
outubro de 2021
1ª etapa: Homologação das inscrições na categoria 06 de outubro de 2021
Melhores Trabalhos.
Resultado Preliminar da 2ª Etapa: avaliação dos vídeos e 06 de outubro de 2021
aferição da nota dos resumos escritos
Interposição de recursos
06 a 07 de outubro de
2021
Resultado Final da 2ª etapa
14 de outubro de 2021
Apresentação oral 3ª etapa da categoria Melhores 20 e 21 de outubro de
Trabalhos
2021
Apresentação oral 3ª etapa da categoria Melhores Vídeos 22 de outubro de 2021
Premiação dos Melhores Vídeos e Melhores Trabalhos
22 de outubro de 2021

Juazeiro do Norte-CE, 17 de setembro de 2021.
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