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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
RETIFICAÇÃO Nº 16/2021 - PROEC (11.01.08)
Nº do Protocolo: 23006.001883/2021-53

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

No Edital nº 01/2021 - PROEC, publicado no Boletim de Serviço nº 1013, de 12 de janeiro de
2021, referente ao Processo Seletivo de Bolsistas para atuarem nas ações aprovadas no
âmbito do Programa de Apoio a Ações de Extensão (PAAE 2021) de acordo com o Ato
Decisório do CEC nº 47, de 3 de dezembro de 2020 e, nas ações aprovadas no âmbito do
Programa de Apoio a Ações de Cultura (PAAC 2021) de acordo com o Ato Decisório do CEC nº
048, de 3 de dezembro de 2020: onde se lê: "...torna público o processo seletivo destinado
Programa de Apoio...", leia-se: "...torna público o processo seletivo destinado a seleção de
bolsistas para atuarem nas ações aprovadas no âmbito do Programa de Apoio..."; onde se lê:
"Item 5.7. O resultado da análise e homologação das inscrições de que trata o item 4.1. deste
Edital...", leia-se: "Item 5.7. O resultado da análise e homologação das inscrições de que trata o
item 5.6. deste Edital..."; onde se lê: "Item 11. DO CRONOGRAMA - Ação - Notificação de
discentes selecionados em mais de uma ação - Data - 23 a 24 de fevereiro de 2020", leia-se:
"Item 11. DO CRONOGRAMA - Ação - Notificação de discentes selecionados em mais de uma
ação - Data - 23 e 24 de fevereiro de 2021".
Ainda no referido Edital, inserem-se os itens: "6.7. Caso seja identificado pela ProEC a seleção
do(a) mesmo(a) discente em duas ações, este(a) será notificado(a) no período previsto no
cronograma, via e-mail, devendo optar por apenas uma das ações." e "6.8. Caso o(a) discente
não se manifeste dentro do prazo estipulado no item 6.7, será alocado(a) automaticamente na
primeira ação na qual se inscreveu.". Considerando esta retificação, onde se lê: "6.7. A
coordenação da ação, em conjunto com a ProEC...", leia-se "6.9. A coordenação da ação, em
conjunto com a ProEC...".
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