
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 

 

RETIFICAÇÃO 01 - EDITAL N° 002/2022 - PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA OS CURSOS 

DE EXTENSÃO DAS LÍNGUAS: INGLESA, ESPANHOLA, FRANCESA, LATINA, GREGA, 

ITALIANA, LIBRAS E PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO DO PROGRAMA 

BOA VIZINHANÇA – 1º SEMESTRE – 2022 

 
 

A Pró-Reitora de Extensão (PROEX) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais, retifica os itens descritos abaixo do Edital 02/2022,de 

Preenchimento de Vagas para os cursos de extensão das línguas: inglesa, espanhola, francesa, 

latina, grega, italiana, libras e português como língua de acolhimento do programa boa 

vizinhança – 1º semestre – 2022. 

 

No item 4.7: 

 

Onde se lê: 

 

4.7 Caso o(a) candidato(a) à vaga tenha realizado sua inscrição corretamente e recebido o 

comprovante de inscrição, mas não conste na lista de inscritos divulgada pela Proex, deverá 

comparecer à Secretaria da Proex, no prédio da Reitoria no Campus da UFJF, com seu 

comprovante de inscrição, ou entrar em contato pelo e-mail boavizinhanca.extensao@ufjf.edu.br, 

anexando seu comprovante de inscrição, no dia 05 de abril de 2022, das 9 às 12 horas ou das 

13 às 17 horas, para requerer a inclusão na lista final de inscritos. 

 

Leia-se: 

 

4.7 Caso o(a) candidato(a) à vaga tenha realizado sua inscrição corretamente e recebido o 

comprovante de inscrição, mas não conste na lista de inscritos divulgada pela Proex, deverá 

comparecer à Secretaria da Proex, no prédio da Reitoria no Campus da UFJF, com seu 

comprovante de inscrição, ou entrar em contato pelo e-mail boavizinhanca.extensao@ufjf.edu.br, 

anexando seu comprovante de inscrição, no dia 05 de abril de 2022, das 9 às 12 horas ou das 

13 às 17 horas, e no dia 06 de abril de 2022 , das 9 às 12 horas, para requerer a inclusão 

na  lista final de inscritos. 
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No item 6.: 
 
Onde se lê: 

Lançamento do edital 25/02/2022 

Inscrições 25/02/2022 a 01/04/2022 

Divulgação da lista de inscritos, após 

conferência de documentação 

04/04/2022 

Recurso 05/04/2022 

Divulgação da lista final de inscritos 
e Sorteio de vagas 

06/04/2022 

Resultado 08/04/2022, após às 15h 

Início das aulas do semestre Na semana de 25/04/2022, de acordo com 
os dias de aula de cada curso, informados 
no item 1.2 deste edital. 

Convocação da Lista de Espera Até dia 06/05/2022 

Término das aulas do semestre Na semana de 19/08/2022, de acordo com 

os dias de aula de cada curso, informados 
no item 1.2 deste edital. 

 
Leia-se: 
 

Lançamento do edital 25/02/2022 

Inscrições 25/02/2022 a 01/04/2022 

Divulgação da lista de inscritos, após 

conferência de documentação 

04/04/2022 

Recurso 05/04/2022 (9 às 12h e de 13h às 17h) 
e 06/04/2022 (9 às 12h). 

Divulgação da lista final de inscritos 
e Sorteio de vagas 

06/04/2022 

Resultado 08/04/2022, após às 15h 

Início das aulas do semestre Na semana de 25/04/2022, de acordo com 
os dias de aula de cada curso, informados 
no item 1.2 deste edital. 

Convocação da Lista de Espera Até dia 06/05/2022 

Término das aulas do semestre Na semana de 19/08/2022, de acordo com 

os dias de aula de cada curso, informados 
no item 1.2 deste edital. 

 
Juiz de Fora, 05 de abril de 2022. 

 
Fernanda Cunha Sousa 

Pró-reitora Adjunta de Extensão 


