UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-EXTENSÃO
REABERTURA DO EDITAL 01/2018/PROEN/PROEX

As Pró-Reitorias de Ensino (PROEN) e de Extensão (PROEX) da Universidade Federal
do Cariri (UFCA) reabrem as inscrições do Edital 01/2018/PROEN/PROEX e
convidam os docentes dos Cursos de Graduação a submeterem propostas para
implementação ou renovação de projetos de Integração Ensino e Extensão, em virtude
das remanescências de duas vagas remuneradas e doze vagas voluntárias.
A reabertura deste edital estabelece novo prazo para as inscrições, estipula novas datas e
horários referentes a seleção de projetos e determina que os orientadores de projetos
aprovados no edital supramencionado, não poderão concorrer a este processo de
reabertura. Desse modo, respeitando-se o novo cronograma estabelecido neste
documento, estarão mantidas vigentes todas as demais exigências expressas no edital
supracitado.
CRONOGRAMA- REABERTURA DO EDITAL 01/2018/PROEN/PROEX

EVENTO
Reabertura do Edital
Período para inscrições
Avaliação das propostas
Divulgação do resultado parcial
Período para interposição de recurso
Divulgação do resultado final
Período para elaboração e divulgação do
edital para seleção dos estudantes
Período para seleção dos monitores
Entrega da documentação
Início das atividades

DATA
10 de maio de 2018
10 de maio a 16 de maio de 2018
18 a 29 de maio de 2018
31 de maio de 2018
31 de maio a 01 de junho de 2018
06 de junho de 2018
07 e 08 de junho de 2018
19 a 22 de junho de 2018
25 a 27 de junho de 2018
06 de agosto de 2018

A inscrição de projetos será realizada via online, por meio da plataforma eletrônica disponível em: https://acoesacademicas.ufca.edu.br/index.php/peex/01_2018/ mediante cadastro e autenticação do proponente da submissão.
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