
 

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA AO  

EDITAL Nº 02/2020/PROCEV/UFMT - XI SEREX 

 

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 1, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: Estão abertas as inscrições para submissão de trabalhos de 

extensão para o XI SEREX (XI Seminário Regional de Extensão Universitária 

da Região Centro-Oeste), que acontecerá nos dias 02 a 04 de setembro de 

2020, em Cuiabá/MT.  

 

Leia-se: Estão abertas as inscrições para submissão de trabalhos de 

extensão para o XI SEREX (XI Seminário Regional de Extensão Universitária 

da Região Centro-Oeste), que acontecerá nos dias 4 a 6 de novembro de 

2020, com programação virtual. 

 

 

Onde se lê: O autor vinculado à UFG, ou seja, Regional Goiânia ou da Cidade 

de Goiás deverá encaminhar a proposta de trabalho para a PROEC/UFG pelo 

e-mail ufgproec@gmail.com, entre 03/03/2020 a 08/05/2020, com os dizeres 

“Trabalho submetido ao XI SEREX” no campo assunto do e-mail 

 

Leia-se: O autor vinculado à UFG, ou seja, Regional Goiânia ou da Cidade de 

Goiás, deverá encaminhar a proposta de trabalho para a PROEC/UFG pelo e-

mail ufgproec@gmail.com, entre 03/03/2020 a 07/08/2020, com os dizeres 

“Trabalho submetido ao XI SEREX” no campo assunto do e-mail. 

 

 

 



 

Onde se lê: Após essa análise serão submetidas até 15 (quinze) propostas de 

extensão na modalidade pôster e 05 (cinco) propostas na modalidade 

comunicação oral pela UFG ao SEREX como identificado no item 5.1 do 

Edital SEREX. 

 

Leia-se: Após essa análise serão submetidas 20 (vinte) propostas de 

extensão na modalidade comunicação oral pela UFG ao SEREX, conforme 

observação contida na Nota da Comissão Organizadora do XI SEREX, 

publicada em 15 de maio de 2020. 

 

 

2. Exclui, o item 3, “HOSPEDAGEM AOS PARTICIPANTES”, uma vez que se 

tratará de um evento virtual.  

 

 

3. Corrige o item 4, que passa a ser o item 3 e vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê:  

ORDEM ATIVIDADE DATA 

1. Publicação do Termo de Referência. 03/03/2020 

2. Período para autores encaminharem as 
propostas de trabalho para a PROEC, pelo 
e-mail ufgproec@gmail.com. 

03/03 a 08/05/2020 

3. Período para a Comissão Interna de 
Avaliação da PROEC/UFG avaliar os 
trabalhos e solicitar correções. 

11/05 a 22/05/2020 

4. Prazo máximo para a solicitação de 
alojamento, pelo e-mail ufgproec@gmail.com 

22/05/2020 

5. Período para os autores readequarem os 
trabalhos e devolverem à PROEC 

23/05 a 31/05/2020 

6. Publicação do Resultado Final dos trabalhos 
aprovados pela PROEC. 

01/06/2020 

7. Período de submissão no sistema do evento 
dos trabalhos selecionados (conforme Edital 
SEREX) 

02/06 a 10/06/2020 

 

mailto:ufgproec@gmail.com


 

Leia-se:  

ORDEM ATIVIDADE DATA 

1. Publicação do Termo de Referência. 03/03/2020 

2. Período para autores encaminharem as 
propostas de trabalho para a PROEC, pelo 
e-mail ufgproec@gmail.com. 

03/03 a 07/08/2020 

3. Período para a Comissão Interna de 
Avaliação da PROEC/UFG avaliar os 
trabalhos e solicitar correções. 

10/08 a 21/08/2020 

4. Período para os autores readequarem os 
trabalhos e devolverem à PROEC 

22/08 a 30/08/2020 

5. Publicação do Resultado Final dos trabalhos 
aprovados pela PROEC. 

31/08/2020 

6. Período de submissão no sistema do evento 
dos trabalhos selecionados (conforme Edital 
SEREX) 

01/09 a 10/09/2020 

 

 

 

Os demais itens do Termo de Referência permanecem inalterados. 

 

 

Goiânia, 20 de maio de 2020 

 

 

Lucilene Maria de Sousa 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFG 


