SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
EDITAL PROEX N° 16/2014
RESULTADO DE SELEÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - Proex torna público o resultado da seleção na
segunda fase de submissão de propostas nas linhas temáticas residuais do Proext
2015, nos termos do edital de seleção interna nº 003/2014, e a retificação do
cronograma do referido processo seletivo.
1. Respeitando-se a disponibilidade de vagas em cada uma das linhas temáticas,
estão homologadas, de acordo com item 4.1 do edital nº 003/2014, as seguintes
propostas:
Título da Proposta
Modalidade Linha Temática
Gerenciamento Hídrico em Entreposto de
Linha Temática 03 – Pesca e
Pescado
Programa
Aqüicultura
Desenvolvimento sustentável da pesca
artesanal e piscicultura familiar no estado do
Programa
Tocantins

Linha Temática 03 – Pesca e
Aqüicultura

Pescando
Narrativas
das
Famílias
Ribeirinhas: Realidade Social em Movimento
Programa
- Pnarf

Linha Temática 03 – Pesca e
Aqüicultura

Palmas Verde: Diretrizes para a arborização
urbana
Projeto

Linha
Temática
5:
Desenvolvimento Urbano

A horta escolar e a gastronomia como
ferramentas da prática pedagógica na Programa
promoção da educação alimentar e

Linha Temática 7: Redução
das desigualdades sociais e
combate à extrema pobreza

nutricional em escolas da rede estadual de
ensino do Tocantins
Formação
de
Agentes
enfrentamento à pobreza

Sociais'

de
Programa

Linha Temática 7: Redução
das desigualdades sociais e
combate à extrema pobreza

Autossuficiência na produção de sementes
Projeto
de milho para a agricultura familiar

Linha Temática 7: Redução
das desigualdades sociais e
combate à extrema pobreza

Cartografias de gênero e sexualidade:
Educação, imagens e representações sobre
Programa
violência feminina e homossexual

Linha Temática 12: Mulheres
e relações de gênero

Estratégias de leitura midiática da sociedade
de
consumo:
pesquisa-ação
com
adolescentes de classes populares da cidade
Projeto
de Palmas/TO utilizando um ambiente virtual
de aprendizagem em parasitologia

Linha temática 14: Relação
entre Estado e Sociedade,
Promoção da Participação
Social e Políticas para a
Juventude

Capacitação de alunos de escola pública em
comunidades carentes para replicação de
sistema
ecológico
de
captação
e
Projeto
aquecimento de água da chuva para fins
residências não potáveis

Linha Temática 18: Meio
Ambiente
e
Recursos
Naturais

1.2. As propostas selecionadas devem, ainda, passar por possíveis adequações para
melhor gestão do programa ou projeto, quando da sua aprovação pelo Ministério de
Educação.

2. Propostas não homologadas
Titulo da Proposta
Núcleo Entrama

Modalidade Linha Temática Situação
Linha Temática
Indisponibilidade
2: Cultura e
de vaga
Programa Arte

Geografia dos sabores do
Tocantins

Programa

Linha Temática
9: Preservação Indisponibilidade
do Patrimônio de vaga
Cultural
Brasileiro

3. Cronograma retificado
DATA
18 de março de 2014

20 de março de 2014

10 de abril de 2014

11 de abril de 2014
14 e 22 de abril de 2014

ATIVIDADE
 Divulgação das linhas temáticas com vagas
residuais e reabertura das inscrições a partir
das 18h.
 Início do período de readequações das
propostas selecionadas na primeira fase,
disponíveis neste Edital.
 Encerramento do período de readequações das
propostas selecionadas na 1ª fase
 Encerramento do período de inscrições para as
vagas residuais (segunda fase)
 Divulgação das propostas homologadas na
segunda fase, referente às vagas residuais.


Último período para ajustes das propostas
selecionadas na segunda fase.

4. Informações adicionais podem ser obtidas na Proex, pelo telefone (63) 3232-8063
ou pelo e-mail proext@uft.edu.br.
Palmas, 11 de abril de 2014
George França
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

