SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

EDITAL Nº 37/2012
REABERTURA E ALTERAÇÃO DE DATAS
DO EDITAL DE AUXÍLIO PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

A Universidade Federal do Tocantins, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura –
PROEX, torna pública a reabertura e alteração de datas do Edital Nº 29, de 19 de
junho de 2012, que seleciona candidatos para apresentação de trabalhos em eventos
que ocorrerão de outubro a dezembro de 2012. Este Edital segue as normas da
Resolução CONSEPE nº 10/2012.
1. Altera os itens 2.1, 2.2 e 2.3 do Edital 29, de 19 de junho de 2012, para a
seguinte redação:
2.1 Período de inscrições: 20/09/2012 a 30/09/2012.
2.2 As solicitações deverão ser entregues na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (em
envelope lacrado com identificação de capa) no horário das 08h às 12h e das 14h às
18h, ou por e-mail para comiteproex@uft.edu.br dentro do período de inscrições do
edital.
2.3 A divulgação do resultado provisório será feita até 03/10/2012, via internet, no portal
da UFT: www.uft.edu.br
2. O prazo para interposição de recurso do julgamento será de 48 (quarenta e oito)
horas, contados da divulgação.
2.1 O recurso deverá ser protocolado na PROEX ou enviado por e-mail:
comiteproex@uft.edu.br até as 18h, observando o prazo acima estabelecido.
2.2 O resultado final será divulgado até 5 (cinco) dias úteis após o término do
recurso.
2.3 Da divulgação do resultado final não caberá recurso.
3. Somente serão contemplados os participantes em eventos cuja data for posterior a
20 de outubro de 2012, em virtude da necessidade de 10 dias úteis para a compra de
passagem aérea.
4. O recurso destinado a este edital será utilizado na íntegra para atender os
eventos que ocorrerão até o mês de dezembro.

5. Contatos
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEX/UFT
Fone/Fax: (63) 3232-8064
E-mail: comiteproex@uft.edu.br

Palmas, 19 de setembro de 2012.

Prof. Dr. George França
Pró-reitor de Extensão e Cultura

