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Ministério da Educação 

Universidade Federal do Cariri 

Coordenadoria para o Fortalecimento da qualidade do ensino - CFOR 

 

1º ADENDO AO EDITAL Nº 13/2022 – IV SEMINÁRIO DOS PROGRAMAS ACADÊMICOS DE 
ENSINO: POSSIBILIDADES À APRENDIZAGEM” – CHAMADA PARA TRABALHOS 

 A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), no 

uso de suas atribuições legais e objetivando o acolhimento às demandas dos docentes dos 

Programas Acadêmicos de Ensino, prorroga o período para submissão(ões) de trabalho(s) no 

processo seletivo do Edital 13/2022/PROGRAD/IV SEMIPROENSINO.  

 

Onde se lê:  
 

4.1. As inscrições serão feitas a partir das 8h do dia 10 de outubro de 2022 e devem ser submetidas até 
04 novembro de 2022, às 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília.  
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORA DO PRAZO. 

 

 Leia-se:  
 
4.1. As inscrições serão feitas a partir das 8h do dia 10 de outubro de 2022 e devem ser submetidas até 
06 novembro de 2022, às 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília.  
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORA DO PRAZO. 

 

Onde se lê:  
 

9. CRONOGRAMA 
 

Prazo para envio de resumos 10 de outubro a 04 de novembro de 2022 

Divulgação dos resumos aceitos para 
apresentação 

21 de novembro de 2022 

Interposição de recurso ao resultado 22 de novembro de 2022 

Divulgação final dos resumos aceitos e do 
dia/local de apresentação 

23 de novembro de 2022 

Apresentação dos relatos de experiências 29 e 30 de novembro de 2022 

Divulgação de trabalhos aceitos para 
publicação na Plataforma do Evento 

20 de dezembro de 2021 
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Leia-se:  
 

9. CRONOGRAMA 
 

Prazo para envio de resumos 10 de outubro a 06 de novembro de 2022 

Divulgação dos resumos aceitos para 
apresentação 

21 de novembro de 2022 

Interposição de recurso ao resultado 22 de novembro de 2022 

Divulgação final dos resumos aceitos e do 
dia/local de apresentação 

23 de novembro de 2022 

Apresentação dos relatos de experiências 29 e 30 de novembro de 2022 

Divulgação de trabalhos aceitos para 
publicação na Plataforma do Evento 

20 de dezembro de 2021 

 

 
 

 

Juazeiro do Norte, 04 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 

PROF. EDSON OTONIEL DA SILVA 

Coord. Para o fortalecimento da Qualidade do Ensino 


