MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

RETIFICAÇÃO Nº 109/2020 - PROEC (11.01.08)
Nº do Protocolo: 23006.007775/2020-11
Santo André-SP, 14 de agosto de 2020.
No EDITAL Nº 72/2020 - PROEC (11.01.08), publicado no Boletim de Serviço nº 973, de 14 de
agosto de 2020, Edital de chamada para submissão de propostas de ações culturais para
execução no ano de 2021, no item 19. DO CRONOGRAMA, onde se lê:

Ação

Submissão de propostas

Data / Período

De 14 a 28 de agosto de 2020

Apoio operacional com relação a dúvidas sobre Até as 16h do dia 26 de agosto de
inserção de propostas no SIGAA-UFABC
2020.

Análise ProEC - Fase 1

Publicação da lista de propostas submetidas e
indicação da necessidade de adequação(ões)
e/ou complemento(s).

Período de readequação e ressubmissão de
propostas

Análise ProEC - Fase 2

Publicação da homologação final das
submissões

De 31 de agosto a 11 setembro de
2020

15 de setembro de 2020

De 16 a 25 de setembro de 2020

De 29 de setembro a 9 de outubro
de 2020

16 de outubro de 2020

Solicitação de reconsideração

Publicação das propostas homologadas após
reconsideração

Avaliação de mérito

17 a 19 de outubro de 2020

26 de outubro de 2020

De 27 de outubro a 6 de novembro
de 2020

Publicação do resultado parcial

17 de novembro de 2020

Solicitação de reconsideração

18 e 19 de novembro de 2020

Envio da pauta ao CEC

25 de novembro de 2020

CEC

2 de dezembro de 2020

Publicação do resultado final

21 de fevereiro de 2021

Prazo para coordenação colocar a ação em
execução no SIGAA-UFABC

Até 10 de janeiro de 2021

leia-se:

Ação

Submissão de propostas

Data / Período

De 14 a 30 de agosto de 2020

Apoio operacional com relação a dúvidas sobre Até as 16h do dia 28 de agosto de
inserção de propostas no SIGAA-UFABC
2020

Publicação da lista de propostas submetidas e
indicação da necessidade de adequação(ões)
e/ou complemento(s).

15 de setembro de 2020

De 15 a 20 de setembro de 2020
Período de readequação e ressubmissão de
propostas

Publicação da homologação das submissões

Solicitação de reconsideração

Publicação final das propostas homologadas

9 de outubro de 2020

10 a 13 de outubro de 2020

20 de outubro de 2020

Publicação do resultado parcial

17 de novembro de 2020

Solicitação de reconsideração

18 e 19 de novembro de 2020

CEC

2 de dezembro de 2020

Publicação do resultado final

4 de dezembro de 2020

Prazo para coordenação colocar a ação em
execução no SIGAA-UFABC

Prazo para envio de documentos referentes a
contratações conforme item 7.2.1

Até 18 de dezembro de 2020

Até 16 de abril de 2021
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