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ADITIVO RETIFICADOR Nº 02/2023 DO EDITAL 09/2022

Processo nº 23067.006981/2023-24

 
 

ADITIVO Nº 02/2023-PREX/UFC 17 DE FEVEREIRO DE 2023- RETIFICADOR DO EDITAL Nº 09/2022 – PROGRAMA DE
BOLSAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 2023

 
 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) torna pública a alteração
promovida no Edital nº 09/2022, de 03 de outubro de 2022, que trata do Programa de Bolsas de Extensão
Universitária 2023:
 
1. DAS ALTERAÇÕES
 
1.1 O § 2 do item 3.3.11 passa a vigorar com a seguinte redação:
       § 2 A subs�tuição de bolsista fica condicionada às determinações deste Edital, mediante autorização da 
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) e administração superior.
 
1.2 Acrescenta-se o § 3 e § 4  ao item 3.3.11:
       § 3 O(a) bolsista subs�tuto(a) também deverá atender aos critérios e obrigações definidas neste Edital.
       § 4 Só poderá ser realizada uma subs�tuição por ação, a qual só poderá acontecer entre os meses de abril a
agosto. As ações que, porventura, desligarem bolsistas entre setembro e dezembro não poderão indicar
subs�tuto.  
 
1.3 Os itens 8.1 e 8.2 passam a vigorar com a seguinte redação:
       8.1 Cabe à Prex a divulgação do resultado da seleção e a publicação, em seu sí�o www.prex.ufc.br, no dia
09 de março de 2023.
       8.2 Após o resultado, o(a) coordenador(a) com ação contemplada realizará a seleção e indicação de bolsista
pelo módulo de Concessão de Bolsas no SIGAA conforme cronograma deste Edital. As orientações sobre a
ferramenta serão indicados no site da PREX durante a divulgação do resultado.
 
1.4 No item 12 DO CRONOGRAMA, foram alteradas somente as datas a seguir:

       1.2 DO CRONOGRAMA
 

A�vidade Período

Período de avaliação de mérito das propostas pela Comissão Ad Hoc
designada pela Prex De 01 a 28 de fevereiro de 2023

Período de consolidação da avaliação De 01 a 08 de março de 2023

Divulgação do resultado final do processo sele�vo 09 de março de 2023

Período para seleção de bolsistas pelo(a)  coordenador(a)
extensionista De 10 a 15 de março de 2023

Seminários de ambientação (cada coordenadoria setorial divulgará
data, hora e formato dos seminários)

A par�r de 15 de março de 2023

https://sei.ufc.br/sei/www.prex.ufc.br
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Período para indicação de bolsista selecionado(a) pelo(a) 
coordenador(a) via SIGAA - Módulo de Concessão de Bolsas De 15 a 31 de março

 

Profa. Elizabeth De Francesco Daher
Pró-Reitora de Extensão

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH DE FRANCESCO DAHER, Pró-Reitora de Extensão,
em 17/02/2023, às 11:16, 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 4101001 e o código CRC 19C11A7C.
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