UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL Nº 02/2019 – APOIO À REALIZAÇÃO DE
EVENTOS ACADÊMICOS NO CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
A Direção Geral da UFJF, campus Governador Valadares, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFJF, retifica os itens, descritos
abaixo, do edital n° 02/2019, de submissão de propostas de eventos acadêmicos gratuitos a serem
realizados na UFJF/GV.
No item 11:
Onde se lê:
Etapa

Data

Lançamento do edital

17.06.2019

Período de submissão da proposta

17.06.2019 a 28.06.2019

Análise
para
deferimento
indeferimento das propostas

e 01.07.2019

Resultado de propostas deferidas e 02.07.2019
indeferidas
Pedido de reanálise

03.07.2019

Resultado definitivo de propostas 04.07.2019
deferidas e indeferidas
Período de avaliação

05.07.2019 a 12.07.2019

Resultado parcial

15.07.2019

Período
para
reconsideração

pedido

de 16.07.2019

Resultado final e distribuição de 19.07.2019
cotas
Período de execução dos eventos 12.08.2019 a 30.11.2019
acadêmicos aprovados

Leia-se:
Etapa

Data

Lançamento do edital

17.06.2019

Período de submissão da proposta

17.06.2019 a 28.06.2019

Análise
para
deferimento
indeferimento das propostas

e 01.07.2019

Resultado de propostas deferidas e 02.07.2019
indeferidas
Pedido de reanálise

03.07.2019

Resultado definitivo de propostas 09.07.2019
deferidas e indeferidas
Período de avaliação

10.07.2019 a 15.07.2019

Resultado parcial

16.07.2019

Período
para
reconsideração

pedido

de 17.07.2019

Resultado final e distribuição de 22.07.2019
cotas
Período de execução dos eventos 12.08.2019 a 30.11.2019
acadêmicos aprovados

No item 12.2.2:
Onde se lê: O resultado definitivo das propostas deferidas e indeferidas será publicado no dia 04
de Julho de 2019.
Leia-se: O resultado definitivo das propostas deferidas e indeferidas será publicado no dia 09 de
Julho de 2019.
No item 13.1:
Onde se lê: O resultado da classificação parcial será divulgado no site do setor de Extensão da
UFJF/GV, por título da proposta, em ordem decrescente da pontuação média obtida pelas
propostas junto aos avaliadores, 15 de Julho de 2019.

Leia-se: O resultado da classificação parcial será divulgado no site do setor de Extensão da
UFJF/GV, por título da proposta, em ordem decrescente da pontuação média obtida pelas
propostas junto aos avaliadores, 16 de Julho de 2019.
No item 14.1:
Onde se lê: Ao resultado parcial caberá pedido de reconsideração, devendo ser entregue, por email coordacademica.gv@ufjf.edu.br e exclusivamente, no dia 16 de Julho de 2019, até às
23h59.
Leia-se: Ao resultado parcial caberá pedido de reconsideração, devendo ser entregue, por e-mail
coordacademica.gv@ufjf.edu.br e exclusivamente, no dia 17 de Julho de 2019, até às 23h59.
No item 15.1:
Onde se lê: O resultado final será divulgado, no site do setor de Extensão da UFJF/GV dia 19
de Julho de 2019.
Leia-se: O resultado final será divulgado, no site do setor de Extensão da UFJF/GV dia 22 de
Julho de 2019.

Governador Valadares, 4 de Julho de 2019.

Fábio Alessandro Pieri
Coordenador Acadêmico da UFJF Campus GV
Vice-Diretor no Exercício da Direção Geral

