
 

 

Programa de Bolsas de Extensão e Cultura-PROBEC 2019/2020 e Programa de Voluntariado de 

Extensão e Cultura-PROVEC 2019/2020 
 

Edital Complementar Nº 1 ao edital PROEC No 01/2019 de 11 de fevereiro de 2019  

 

A Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFG, no uso de suas atribuições, torna pública a seguinte 

retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:  

 

I) No item 9, DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, onde se lê: 

 

9.4 O Comitê da PROEC não se responsabiliza por recursos não recebidos em decorrência de eventuais 

problemas técnicos.  

 

9.5 Não haverá reapreciação de recursos.  

  

9.6 Cada recurso será analisado por dois membros da Comissão Avaliadora ad hoc, diferentes daqueles que 

proferiram a decisão recorrida.  

 

Leia-se: 

 

9.4 Quando ocorrer a interposição de recursos, a nota a ser considerada para classificação final do projeto 

será a nota que for obtida após a análise do recurso. 

 

9.5 Cada recurso será analisado por dois membros da Comissão Avaliadora ad hoc, diferentes daqueles que 

proferiram a decisão recorrida.  

 

9.6 O Comitê da PROEC não se responsabiliza por recursos não recebidos em decorrência de eventuais 

problemas técnicos.  

 

9.7 Não haverá reapreciação de recursos.  

 

II) No item 10, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, onde se lê: 

 

10.1 Em caso de empate será contemplado o projeto que obtiver a maior média simples a partir da soma 

das notas obtidas nos elementos do item 7.1 deste edital, sendo: 3 - Relevância da proposta demonstrada 

na justificativa; 4 - Interação do conhecimento; 8 - Produção intelectual do Projeto e dividindo-se o 

resultado pelo número de elementos somados. 

 

Leia-se: 

 

10.1 Em caso de empate será contemplado o projeto que obtiver a maior média simples a partir da soma 

das notas obtidas nos seguintes critérios estabelecidos no item 7.1: 

a) Relevância da proposta demonstrada na justificativa;  

b) Interação do conhecimento;  

c) Produção intelectual do Projeto. 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

 

Goiânia, 15 de fevereiro de 2019 

 

Prof.ª Lucilene Maria de Sousa 
Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFG 


