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Adendo ao Edital nº 06/2018 para Seleção de Tutores para o 

curso Pré- Enem “Tô” na Ufac 2018 

 

Rio Branco, Acre, 05 de março de 2018. 

 

1. Informamos à comunidade acadêmica que prorrogamos o prazo da 

Avaliação da Prova Didática que ocorreria nos dias 08 à 10 de março 

passará para os dias 12 à 16 de março;  

2. A prova didática consistirá o uso de slides para a devida avaliação; 

3. A bolsa de extensão será no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) e poderá ser concedida, no máximo, até o término da Ação de extensão da 

qual faz parte. As atividades que serão desenvolvidas pelos discentes, considerando 

o regime de 12 (doze) horas semanais. 

3.1     Os dados do bolsista deverão ser vinculados após o resultado final do 

Processo seletivo dos Tutores; 

3.2  O pagamento retroativo só será feito em casos legalmente justificados 

e não incidirá sobre o mesmo juros ou correção monetária. 

3.3  O relatório mensal circunstanciado deverá ser preenchido pelo 

bolsista, na Plataforma de Ações de Extensão, encaminhado para o(a) 

coordenador(a) da Ação de extensão. 

3.4  O pagamento da bolsa ficará condicionado ao envio e confirmação por 

parte do(a) coordenador(a) da ação de extensão, do relatório mensal 

circunstanciado, que deverá ser feito nos prazos estabelecidos pela Diretoria de 

Ações de Extensão. 

3.5   Não serão solicitados pagamentos de bolsas fora das datas 

previamente estabelecidas pela Proex. 

3.6   A exclusão/substituição de bolsistas de ações de extensão em 

andamento poderá ser feita mediante solicitação por escrito do coordenador do 

projeto, indicando o dia exato da alteração e deverá vir acompanhada de toda 

documentação necessária para inclusão do novo bolsista. 
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4. A divulgação dos locais da Prova didática e os temas que serão 

avaliados será dia 07/03/2018. 

 

 

Prof. Dr. Enock da Silva Pessôa 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura 


