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PROEX/UFCA - EDITAL Nº 06/2021 – XVII ENCONTRO DE EXTENSÃO (ENEX): CHAMADA 

PARA TRABALHOS 

  

A Pró-Reitora de Extensão, no uso de suas atribuições legais, resolve ALTERAR o 

cronograma de execução do Edital 06/2021/PROEX, através do ADITIVO II. 

Onde se lê: 

10 DO CRONOGRAMA 

Atividade  Data 

Divulgação da chamada para trabalhos 24 de agosto de 2021 

Período de submissão de trabalhos 24 de agosto a 16 de 
setembro de 2021 

Período de avaliação dos trabalhos aptos para 
apresentação no Enex e posterior publicação nos anais do 
encontro 

17 de setembro a 04 de 
outubro de 2021 

Divulgação parcial dos trabalhos aceitos 06 de outubro de 2021 

Interposição de recurso 06 a 07 de outubro de 
2021 

Divulgação final dos trabalhos aceitos 14 de outubro de 2021 

Período para apresentação dos trabalhos 20 a 21 de outubro de 
2021 

Período de reenvio dos trabalhos para os Anais (trabalhos 
aceitos com ou sem ressalvas, contendo autoria) 

19 de novembro de 2021 

Homologação dos trabalhos aceitos para publicação 17 de dezembro de 2021 

Publicação dos Anais do Evento 1º semestre de 2022 

 

Leia-se: 

10 DO CRONOGRAMA 

Atividade  Data 

Divulgação da chamada para trabalhos 24 de agosto de 2021 

Período de submissão de trabalhos 24 de agosto a 19 de 
setembro de 2021 

Período de avaliação dos trabalhos aptos para 
apresentação no Enex e posterior publicação nos anais do 
encontro a partir de critérios estabelecidos no item 6.2 
deste edital 

20 de setembro a 08 de 
outubro de 2021 
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Divulgação parcial dos trabalhos aceitos 08 de outubro de 2021 

Interposição de recurso 09 de outubro de 2021 

Divulgação final dos trabalhos aceitos 14 de outubro de 2021 

Período para apresentação dos trabalhos 20 a 21 de outubro de 
2021 

Período de reenvio dos trabalhos para os Anais (trabalhos 
aceitos com ou sem ressalvas, contendo autoria) 

19 de novembro de 2021 

Homologação dos trabalhos aceitos para publicação 17 de dezembro de 2021 

Publicação dos Anais do Evento 1º semestre de 2022 

 

 

 

Juazeiro do Norte-CE, 04 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

ORIGINAL ASSINADO  

Fabiana Aparecida Lazzarin  

Pró-Reitora de Extensão  

Universidade Federal do Cariri 


