UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO ACADÊMICO

Edital nº 003/2016 - Retificação do Edital - Projetos de Ensino
O Diretor do Departamento de Apoio Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação em 19, no
uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital Nº
001/2016 – Projetos de Ensino, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os
demais itens do edital.
Item 1
Onde se lê:
7.9 O resultado da seleção será divulgado no sítio da Pró-Reitoria de Graduação
(www.prograd.ufes.br), até o dia 19 de dezembro de 2016.
Leia-se:
7.9 O resultado da seleção será divulgado no sítio da Pró-Reitoria de Graduação
(www.prograd.ufes.br), até o dia 15 de fevereiro de 2017.

Item 2
Onde se lê:
8.2 O processo de seleção dos bolsistas, efetivado pelo professor coordenador do projeto
selecionado, será realizado entre 13 de fevereiro e 13 de março de 2017.
Leia-se:
8.2 O processo de seleção dos bolsistas, efetivado pelo professor coordenador do projeto
selecionado, será realizado entre 21 de fevereiro a 24 de março de 2017.
Item 3
Onde se lê:
8.3 Os docentes proponentes deverão encaminhar ao DAA/PROGRAD o formulário de
inscrição dos bolsistas, conforme anexo e cópia simples das seguintes documentações:
Comprovante de matrícula do(s) estudante(s) bolsista(s), RG, CPF, ante verso do Cartão
do Banco e/ou dados bancários, impreterivelmente, até o dia 15 de março de 2017.
Leia-se:
8.3 Os docentes proponentes deverão encaminhar ao DAA/PROGRAD o formulário de
inscrição dos bolsistas, conforme anexo e cópia simples das seguintes documentações:
Comprovante de matrícula do(s) estudante(s) bolsista(s), RG, CPF, ante verso do Cartão
do Banco e/ou dados bancários, impreterivelmente, até o dia 27 de março de 2017.
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Item 4
Onde se lê:
11. CALENDÁRDIO (datas importantes)
ATIVIDADE

PERÍODO

Divulgação do Edital

04 a 11 de novembro de 2016

Inscrições

14 de novembro a 05 de dezembro de 2016

Resultado dos projetos selecionados
Divulgação aos estudantes
(via portal do aluno e outros meios)
Seleção dos estudantes candidatos a bolsistas dos
projetos
Prazo para envio da documentação do bolsista

19 de dezembro de 2016
Dezembro de 2016 a fevereiro de 2017
13 de fevereiro a 13 de março de 2017
15 de março de 2017

Leia-se:
11. CALENDÁRIO (datas importantes)
ATIVIDADE

PERÍODO

Divulgação do Edital

04 a 11 de novembro de 2016

Inscrições

14 de novembro a 05 de dezembro de 2016

Resultado dos projetos selecionados
Divulgação aos estudantes
(via portal do aluno e outros meios)
Seleção dos estudantes candidatos a bolsistas dos
projetos
Prazo para envio da documentação do bolsista

15 de fevereiro de 2017
20 de fevereiro de 2017
21 de fevereiro a 24 de março de 2017
27 de março de 2017

Vitória, ES, 19 de dezembro de 2016.

Donato de Oliveira
Diretor do Departamento de Apoio Acadêmico – DAA/PROGRAD

Zenólia Crhistina Campos Figueiredo
Pró-Reitora de Graduação

