
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 
 

EDITAL DE EVENTOS ACADÊMICOS PROEX/PROGRAD N.º 02/2018 
 

ADENDO N.º 1 

 Informamos à comunidade acadêmica que prorrogamos o prazo para o envio 

da Proposta para a Direção de Centro de 28 de fevereiro para 05 de março do 

corrente ano conforme o cronograma abaixo: 

Informamos ainda que as demais datas permanecem sem alterações. 

CRONOGRAMA 

Ação Datas 

Lançamento do Edital Proex 02/2018. 31 de janeiro de 2017. 

Envio da Proposta para a Direção do Centro. Até 5 de março de 2018. 

Aprovação pela Unidade Acadêmica e envio 
para a avaliação do Comitê Multidisciplinar de 
Extensão. 

Até 8 de março de 2018.  

Avaliação do Comitê Multidisciplinar de 
Extensão. 

De 9 a 16 de março de 2018. 

Divulgação do resultado provisório. Até 20 de março de 2018. 

Apresentação dos recursos. Da data de divulgação do resultado 
provisório até o dia 22 de março de 
2018, na Plataforma de Ações de 
Extensão. 

Divulgação do resultado definitivo. Até o dia 30 de março de 2018. 

Mudança para o Edital de Fluxo Contínuo* Até o dia 30 de abril de 2018 

Seleção dos bolsistas que atuarão em eventos 
que ocorrerão entre 1º de abril à 31 de julho de 
2018.** 

Até o dia 20 de abril de 2018. 

Seleção dos bolsistas que atuarão em eventos 
que ocorrerão entre 1º de agosto à 30 de 
novembro de 2018.** 

Até o dia 20 de agosto de 2018. 

*Apenas para as propostas aprovadas sem financiamento. 
**Após o processo de seleção dos bolsistas, o(a) coordenador(a) deverá encaminhar para o 
e-mail daex.ufac@gmail.com o resultado final com a lista dos estudantes selecionados. Em 
seguida os selecionados deverão realizar o cadastro na Plataforma de Ações de Extensão e 
Cultura para que o(a) proponente da ação possa realizar o seu vínculo à ação aprovada 
pelo presente Edital. 

 

Rio Branco, Acre, 27 de fevereiro de 2018. 
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