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RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DE CHAMADA
PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES DE CULTURA 2015

A Pró-Reitoria de Extensão da UFABC (ProEx), por meio do Programa de Apoio a Ações de
Cultura, torna pública a PRESENTE RETIFICAÇÃO:

Da formatação: formatação do edital em conformidade com o padrão exigido pela UAFBC,
mantendo-se seu conteúdo, a exceção:
Onde se lê: Edital de chamada programa de apoio à ações de cultura 2015 - Edital nº 01 – ProEx
Leia-se: Edital ProEx Cultura 019/2014 – Chamada para inscrição de propostas de ações culturais da
ProEx para 2015
Onde se lê: 5.6. As solicitações para aquisição dos materiais e/ou contratação de serviços a serem
utilizados nas propostas aprovadas deverão ser encaminhadas até o final do mês de abril de 2015.
Leia-se: 5.6. As solicitações para aquisição dos materiais e/ou contratação de serviços a serem
utilizados nas propostas aprovadas deverão ser encaminhadas conforme solicitação da Divisão de
Administração da ProEx.
Onde se lê: 6.3 Somente serão aceitas as propostas que forem enviadas por meio de email
institucional do proponente, preferencialmente em formato “doc” ou “pdf”. Não serão aceitas
propostas cujo formulário tenha sido alterado em sua forma e conteúdo.
Leia-se: 6.3 Somente serão aceitas as propostas que forem enviadas por meio de email institucional
do proponente, preferencialmente em formato “doc”. Não serão aceitas propostas cujo formulário
tenha sido alterado em sua forma e conteúdo.
Onde se lê: 15.1. As Bolsas de Extensão somente poderão ser concedidas a estudantes regulares da
graduação da UFABC, devidamente matriculados em 2014 ou anos anteriores.
Leia-se: 15.1 As Bolsas de Extensão somente poderão ser concedidas a estudantes regulares da
graduação e da pós-graduação da UFABC, devidamente matriculados em 2014 ou anos anteriores.
Onde se lê: 15.5. item a) Ser aluno de graduação da UFABC regularmente matriculado em 2014 ou
anos anteriores.
Leia-se: 15.5. item a) Ser aluno de graduação ou pós-graduação da UFABC regularmente
matriculado em 2014 ou anos anteriores.

Santo André, 18 de agosto de 2014.

Prof. Dr. Daniel Pansarelli
Pró-reitor de Extensão
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