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EDITAL PROEX Nº 23/2012
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROGRAMA E PROJETOS – PROEXT 2013

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT por meio da
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, torna público o edital de
retificação do Edital nº 19/2012 de 07 de março de 2012 alterando os itens 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6 e 6.1:
Onde se lê:
3.1 Submissão de projetos ou programas ocorrerá impreterivelmente até o dia 03 de
abril de 2012. O projeto/programa encaminhado deve conter a seguinte documentação:
arquivo pdf (que é uma da proposta gerada no sigproj); arquivos doc. do termo de
compromisso e a declaração da pró-reitoria Edital nº 02 PROEXT 2013–MEC/SESu
3.2. Dias 4 e 5 de abril de 2012, verificação da documentação encaminhada e análise
das propostas de acordo com o Edital nº02 PROEXT 2013– MEC/SESu
3.3 Dia 9 de abril de 2012, divulgação no site do resultado, assinatura da declaração da
Pró-reitoria e encaminhamento da documentação para análise do plano de aplicação de
recursos e assinatura do termo de compromisso.
3.4. Dia 10 de abril de 2012, encaminhamento da solicitação da correção do plano de
aplicação caso necessário e recebimento das correções.
3.5. Dia 11 de abril até as 12h00min horas recebimento dos termos de compromisso
assinados e sua digitalização.
3.6. Dia 12 de abril de 2012, encaminhamento por email dos termos de compromisso e
a declaração da Pró-reitoria em versão digital pdf para que seja anexada a proposta final
que deve ser encaminhada à SESu/MEC
Leia-se:
3.1 Envio do arquivo pdf gerado no sistema SIGPROJ de projetos ou programas
ocorrerá impreterivelmente até o dia 04 de abril de 2012 as 12h00min horas.
3.2. Dia 4 e 9 de abril de 2012, verificação dos documentos encaminhados e análise das
propostas de acordo com o Edital nº 02 PROEXT 2013– MEC/SESu
3.3 Dia 10 de abril de 2012, divulgação no site do resultado, assinatura da declaração
da Pró-reitoria e encaminhamento da documentação para análise do plano de aplicação
de recursos e assinatura do termo de compromisso.
3.4. Dia 11 de abril de 2012, encaminhamento da solicitação da correção do plano de
aplicação caso necessário e recebimento das correções.
3.5. Dia 12 de abril até as 12h00min horas recebimento dos termos de compromisso
assinados e sua digitalização.
3.6. Dia 13 de abril de 2012, encaminhamento por email dos termos de compromisso e
a declaração da Pró-reitoria em versão digital pdf para que seja anexada a proposta final
que deve ser encaminhada à SESu/MEC

Onde se lê:
6.1 Caberá ao coordenador da proposta selecionada, corrigir a aplicação dos recursos
solicitados caso necessário, e encaminhar a esta Pró-Reitoria até 10 de abril de 2012.
Leia-se:
6.1 Caberá ao coordenador da proposta selecionada, corrigir a aplicação dos recursos
solicitados caso necessário, e encaminhar a esta Pró-Reitoria até 11 de abril de 2012.

Palmas, 03 de abril de 2012.

Marluce Evangelista Zacariotti
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários

