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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DA CULTURA, COMUNIDADE E EXTENSÃO  
DIRETORIA DE EXTENSÃO 

 
 
 

ADITIVO 003 AO EDITAL PROCCE Nº 001/2016 
 
 

AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DISCENTE NO 7º CBEU 
 

A Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, por intermédio da Pró-Reitoria da 
Cultura, Comunidade e Extensão, torna público o seguinte aditivo ao Edital PROCCE 
nº 001/2016: 
 
ERRATA: 
Onde se lê: 4.1 O período de inscrição neste edital será de 10 de junho a 08 de julho de 
2016. 
 
Leia-se: 4.1 O período de inscrição neste edital será de 14 de junho a 08 de julho de 2016. 

Onde se lê: 4.4 No ato da inscrição o discente deve entregar os seguintes documentos 
impressos: ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo I), carta de aceite do trabalho 
pela coordenação do evento, cópia do trabalho aprovado, comprovantes atualizados de 
matrícula e histórico escolar.  
 
Leia-se: 4.4 No ato da inscrição o discente deverá entregar os seguintes documentos 
impressos: ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo I), cópia do trabalho aprovado, 
comprovantes atualizados de matrícula e histórico escolar. A aprovação do trabalho será 
confirmada pela Procce junto ao site oficial do evento. 

Onde se lê:10 Cronograma 

Inscrição dos discentes junto à PROCCE no processo 
seletivo para receber auxílio financeiro para participação no 
7º CBEU 

10/06/2016 a 
08/07/2016 

 
Leia-se: 10 Cronograma 

Inscrição dos discentes junto à PROCCE no processo 
seletivo para receber auxílio financeiro para participação no 
7º CBEU 

14/06/2016 a 
08/07/2016 

 

Onde se lê: Anexo I – Ficha de inscrição: Título do Programa ou Projeto de Extensão ao 
qual está vinculado. 
 
Leia-se: Anexo I – Ficha de inscrição: Título da ação de extensão ao qual está vinculado 
(programa, projeto, ação vinculada à disciplina, ação isolada, etc.). 

 

Santarém, 14 de junho de 2016. 
 

 
 

Thiago Almeida Vieira 
Pró-Reitor da Cultura, Comunidade e Extensão/Ufopa 

Portaria nº 860, de 14/02/2014 
 
 

Adrielle Nara Serra Bezerra 
Diretora de Extensão/Ufopa em exercício 

Portaria nº 1.243, de 10/05/2016 


