
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

EDITAL Nº 06/2016 – RETIFICA EDITAIS 03/2016, 04/2016 e 05/2016. 
 PROJETOS DE EXTENSÃO EM INTERFACE COM A PESQUISA 

 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso das atribuições que lhe conferem o 
Estatuto e o Regimento Geral da UFJF e amparada pela Portaria nº 001/2015, retifica os itens descritos abaixo 
dos editais 03/2016 e de retificação 04/2016 e 05/2016 – PROEX/UFJF, de submissão de projetos de extensão 
em interface com a pesquisa. 

No item 8.1 

Onde se lê: O presente edital vigerá a partir de sua publicação até 31 de dezembro de 2017.  

Leia-se: O presente edital vigerá a partir de sua publicação até 31 de março de 2018.  

No item 8.2 

Onde se lê: Os projetos de extensão em interface com a pesquisa aprovados e apoiados neste edital terão sua 
vigência estabelecida em até 12 (doze) meses a partir da divulgação do término do período para implementação 
das bolsas, conforme cronograma no item 09. Em caso de substituição de coordenador ou de bolsistas, o 
número limite de bolsas a ser pago terá como parâmetro o período de vigência máximo deste edital, qual seja, 
31 de dezembro de 2017. 

Leia-se: Os projetos de extensão em interface com a pesquisa aprovados e apoiados neste edital terão sua 
vigência estabelecida em até 12 (doze) meses a partir da divulgação do término do período para implementação 
das bolsas, conforme cronograma no item 09. Em caso de substituição de coordenador ou de bolsistas, o 
número limite de bolsas a ser pago terá como parâmetro o período de vigência máximo deste edital, qual seja, 
31 de março de 2018. 

No item 9: 

Onde se lê: 

Etapa  Data  

Período de inscrição  03.08.2016 à 15.09.2016 

Período de avaliação  16.09.2016 à 18.10.2016 

Resultado parcial  24.10.2016 

Período para pedido de reconsideração  27.10.2016 à 01.11.2016 

Resultado final  21.11.2016 

Período de vigência máximo  31.12.2017 

 

Leia-se: 

Etapa  Data  

Período de inscrição  03.08.2016 à 15.09.2016 

Período de avaliação  16.09.2016 à 18.10.2016 

Resultado parcial  24.10.2016 

Período para pedido de reconsideração  27.10.2016 à 01.11.2016 

Resultado final  21.11.2016 

Período de vigência máximo  31.03.2018 

 

 



 

 
 
 
 

 

Juiz de Fora, 22 de dezembro de 2016. 

 

 

__________________________________  

Profª. Drª. Ana Lívia de Souza Coimbra  

Pró-Reitora de Extensão da UFJF 

 

 


