
 

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PROEC/UFG AO EDITAL DE 

PATROCÍNIO Nº 001/2020/CREA-GO 

 

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

pública a seguinte retificação do Termo de Referência supracitado, cujas alterações 

estão a seguir elencadas: 

 

1. Corrige o item 3, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: As propostas a serem enviadas a este Edital CREA-GO, deverão 

ser encaminhadas pelos seus proponentes para o e-mail proec@ufg.br até 

às 23:59 do dia 27/03/2020, colocando no Assunto: “Proposta ao Edital 

CREA”; 

 

Leia-se: As propostas a serem enviadas a este Edital CREA-GO, deverão 

ser encaminhadas pelos seus proponentes para o e-mail proec@ufg.br até 

às 23h59min do dia 02/06/2020, colocando no Assunto: “Proposta ao Edital 

CREA”, respeitando o seguinte cronograma: 

AÇÃO DATA 

Prazo final de envio da proposta a PROEC para 

análise pela Comissão Avaliadora 

02 de junho de 2020 

Divulgação do Resultado 19 de junho de 2020 

Prazo para assinatura das propostas pelo 

gabinete 

22 a 24 de junho de 2020 

Submissão das propostas aprovadas ao CREA-

GO pelo Coordenador da ação 

A partir do dia 25 de 

junho 

 

2. Inclui, como item 6, o seguinte texto: 

 

As propostas aprovadas serão encaminhadas pela PROEC/UFG ao 

Gabinete da Reitoria para a assinatura do Reitor, e em seguida o 

coordenador do projeto terá a responsabilidade de enviar a proposta ao 

CREA-GO; 
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3. Corrige o item 9, que passa a ser o item 10 e vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Onde se lê: As propostas aprovadas serão divulgadas no domingo, 

29/03/2020, no site da PROEC (https://proec.ufg.br/) até às 19h; 

 

Leia-se: As propostas aprovadas serão divulgadas no dia 19/06/2020, no site 

da PROEC (https://proec.ufg.br/) até às 19h; 

 

Os demais itens do Termo de Referência permanecem inalterados. 

 

 

Goiânia, 25 de março de 2020 

 

 

Lucilene Maria de Sousa 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFG 


