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Processo nº 23067.047568/2021-58

XXX ENCONTRO DE EXTENSÃO

 

EDITAL RETIFICADOR DO EDITAL Nº 07/2021

EDITAL Nº 13/2021-PREX/UFC

 

O Pró-Reitor Adjunto de Extensão da Universidade Federal do Ceará, na �tularidade desta Pró-Reitoria, e
tendo em conta suas atribuições legais e estatutárias, em conformidade com o disposto no Art. 10 e Art.
12 do Estatuto da Universidade Federal do Ceará, resolve RETIFICAR o Edital nº 7/2021-PREX/UFC,
conforme a seguir detalhado:

1. DA RETIFICAÇÃO NOS TERMOS DO EDITAL

1.1. Os itens 8.2.6 e 8.5 do Edital nº 7/2021-PREX/UFC passarão a ter a seguinte redação:

(...)

8. DA INSCRIÇÃO E DA SUBMISSÃO DE ARTIGO COMPLETO OU RELATO DE
EXPERIÊNCIA PARA CONCORRER À PREMIAÇÃO E À PUBLICAÇÃO NA REVISTA
EXTENSÃO EM AÇÃO

(…)

8.2.6. Os manuscritos que não seguirem as normas deste Edital e não atenderem à
polí�ca editorial serão desclassificados para publicação na revista. Entretanto, entre os
dias 20 e 22 de outubro de 2021, os autores de manuscritos que não tenham sido
aceitos poderão apresentar recurso a ser dirigido para o e-mail revista@prex.ufc.br.

(...)

8.5. Os ar�gos serão avaliados com notas de 0 a 10 e premiados de acordo com a
maior nota.

(...)

 

2. DA RETIFICAÇÃO NO CRONOGRAMA

http://sysprppg.ufc.br/eu/2021/Documentos/editais/edital-eu2021-extensao-prex.pdf
http://sysprppg.ufc.br/eu/2021/Documentos/editais/edital-eu2021-extensao-prex.pdf
mailto:revista@prex.ufc.br
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2.1. Fica excluído do cronograma previsto no item 9 do Edital nº 7/2021-PREX/UFC o ponto onde se lê
“Submissão do ar�go para a Revista ‘Extensão em Ação’ para os interessados em concorrer à
premiação”, datado de 3 de novembro de 2021.

2.2. O prazo para interposição de recurso em face do indeferimento de inscrição de manuscritos, na
forma do item 8.2.6 do Edital retro, e o prazo para recorrer contra a inadmissão dos resumos dos EU 2021
são dis�ntos e terão sua apreciação divulgada também em datas dis�ntas.

2.3. As datas relacionadas à apreciação dos manuscritos, conforme constam no cronograma do Edital
principal, passarão a ser as seguintes:

9. CRONOGRAMA

Divulgação da lista preliminar dos trabalhos regularmente inscritos
para a premiação 19/10/2021

Prazo para recurso dos manuscritos com inscrição indeferida para a
premiação

20/10/2021 a
22/10/2021

Prazo para recurso dos resumos não aceitos 22/10/2021 a
26/10/2021

Resultado da apreciação dos recursos e divulgação da lista defini�va
dos manuscritos selecionados para a premiação 26/10/2021

Período de avaliação dos manuscritos selecionados para a premiação 27/10/2021 a
07/11/2021

Resultado da apreciação dos recursos e divulgação da lista defini�va
dos resumos selecionados 01/11/2021

Divulgação do resultado dos manuscritos escolhidos para a
premiação na Revista Extensão em Ação 12/11/2021

 

 

Fortaleza-CE, 18 de outubro de 2021.

 

Prof. Rogério Teixeira Mâsih
Pró-Reitor Adjunto de Extensão - UFC

 

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO TEIXEIRA MASIH, Pró-Reitor Adjunto de
Extensão, em 18/10/2021, às 21:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2417108 e
o código CRC 64BE1AC2.

http://sysprppg.ufc.br/eu/2021/Documentos/editais/edital-eu2021-extensao-prex.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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