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RETIFICAÇÃO Nº 02/2018 – referente ao Edital nº 03/2018/PROCEA 

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, por meio da Pró-Reitoria de Cultura, 

Extensão e Assuntos Estudantis – PROCEA, torna pública a Retificação nº 02/2018, referente ao 

Edital nº 03/2018/PROCEA: 

 

ONDE SE LÊ: 

5. DO VALOR E NÚMERO DE BOLSAS. 

5.1 O presente Edital prevê a aplicação de recursos em forma do pagamento de Bolsas de 

Extensão e de Cultura, sendo até 50 bolsas na modalidade Ampla Concorrência e de até 75 

Bolsas na modalidade Ação Afirmativa, correspondendo ao valor unitário de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) por mês, em um período de 12 (doze) meses, no período de 19 de novembro 

de 2018 a 18 de novembro de 2019, sem prorrogação. 

5.1.1 O presente Edital prevê a aplicação de recursos em forma do pagamento de Bolsas de 

Cultura, sendo até 25 (vinte e cinco) bolsas na modalidade Ampla Concorrência, e até 35 (trinta 

e cinco) bolsas na modalidade Afirmativa, correspondendo ao valor unitário de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) por mês, em um período de 12 (doze) meses, no período de no período de 19 

de novembro de 2018 a 18 de novembro de 2019, sem prorrogação. 

5.1.2 O presente Edital prevê a aplicação de recursos em forma do pagamento de Bolsas de 

Extensão, sendo até 25 (vinte e cinco) bolsas na modalidade Ampla Concorrência, e até 40 

(quarenta) bolsas na modalidade Ação Afirmativa, correspondendo ao valor unitário de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) por mês, em um período de 12 (doze) meses, no período de no 

período de 19 de novembro de 2018 a 18 de novembro de 2019, sem prorrogação. 

7. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS 

7.1 As inscrições serão recebidas no período de 6 de agosto de 2018 a 25 de setembro de 2018, 

exclusivamente através do e-mail pibec@unir.br para o qual deverão ser encaminhadas em uma 

única mensagem, através do e-mail institucional do servidor, com o título “Inscrição no Edital 

n.º03/2018 PROCEA”, os seguintes documentos em formato pdf: 

10. DO RESULTADO 

10.1 O resultado preliminar será divulgado no dia 9 de outubro de 2018 no sítio eletrônico da 

PROCEA, e no mural da Diretoria de Extensão e Cultura, localizado no prédio das Pró-Reitorias 

Acadêmicas, conforme cronograma no item 12 deste Edital. 
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10.4 O Resultado Final do processo de seleção será divulgado no sítio eletrônico da PROCEA 

(www.procea.unir.br), e no mural da Diretoria de Extensão e Cultura, localizado no prédio das 

Pró-Reitorias Acadêmicas, no dia 16 de outubro de 2018, conforme cronograma no item 12 

deste Edital. 

11. DA IMPLEMENTAÇÃO 

11.1 Após a divulgação do resultado final, conforme cronograma, os Coordenadores dos 

Programas e Projetos aprovados deverão proceder à seleção dos bolsistas até 5 de novembro de 

2018, via Edital, que deverá ser divulgado oficialmente, com antecedência mínima de oito dias 

de sua realização, incluindo informações sobre data, horário, local, critérios e procedimentos a 

serem utilizados na seleção. 

11.4 Após a seleção, para o cadastro do bolsista, o Coordenador da ação de extensão deverá 

encaminhar, até o dia 19 de novembro de 2018, via memorando, à Pró-Reitoria de Cultura, 

Extensão e Assuntos Estudantis, os seguintes documentos para as Modalidades Ação Afirmativa 

e Ampla Concorrência: 

12. CRONOGRAMA RESUMIDO 

Evento Data Local 
Divulgação do Edital para consulta e 

eventuais recursos 
23/07/2018 www.unir.br 

www.procea.unir.br 
Período de Recurso contra o Edital 24/07/2018 a 

25/07/2018 
pibec@unir.br 

Resultado de Recurso contra termos do Edital 27/07/2018 www.unir.br 

www.procea.unir.br 
Publicação do Edital 27/07/2018 www.unir.br 

www.procea.unir.br 
Divulgação do indicativo de Comissão de 

Seleção 
03/08/2018 www.procea.unir.br 

Período de Inscrição 06/08/2018 a 

25/09/2018 
pibec@unir.br 

Divulgação do Resultado Preliminar 09/10/2018 www.unir.br 
www.procea.unir.br 

Mural da Diretoria de Extensão 
Recurso contra Resultado Preliminar 09/10/2018 a 

11/10/2018 
pibec@unir.br 

Divulgação do Resultado Final 16/10/2018 www.unir.br 
www.procea.unir.br 

Mural da Diretoria de Extensão 
Período para Implementação das Bolsas 16/10/2018 a 

05/11/2018 

De acordo com Chamadas sob 

responsabilidade da Coordenação da 

Ação 

http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.procea.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.procea.unir.br/
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13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 O número de bolsas e a sua duração em meses estão sujeitos à disponibilidade orçamentária 

para o ano de 2018 e 2019. 

LEIA-SE: 

5. DO VALOR E NÚMERO DE BOLSAS. 

5.1 O presente Edital prevê a aplicação de recursos em forma do pagamento de Bolsas de 

Extensão e de Cultura, sendo até 50 bolsas na modalidade Ampla Concorrência e de até 75 

Bolsas na modalidade Ação Afirmativa, correspondendo ao valor unitário de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) por mês, em um período de 12 (doze) meses, no período de 01 de fevereiro 

de 2019 a 31 de janeiro de 2020, sem prorrogação. 

5.1.1 O presente Edital prevê a aplicação de recursos em forma do pagamento de Bolsas de 

Cultura, sendo até 25 (vinte e cinco) bolsas na modalidade Ampla Concorrência, e até 35 (trinta 

e cinco) bolsas na modalidade Afirmativa, correspondendo ao valor unitário de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) por mês, em um período de 12 (doze) meses, no período de 01 de fevereiro 

de 2019 a 31 de janeiro de 2020 sem prorrogação. 

5.1.2 O presente Edital prevê a aplicação de recursos em forma do pagamento de Bolsas de 

Extensão, sendo até 25 (vinte e cinco) bolsas na modalidade Ampla Concorrência, e até 40 

(quarenta) bolsas na modalidade Ação Afirmativa, correspondendo ao valor unitário de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) por mês, em um período de 12 (doze) meses, no período de 01 de 

fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, sem prorrogação. 

7. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS 

7.1 As inscrições serão recebidas no período de 6 de agosto de 2018 a 15 de outubro de 2018, 

exclusivamente através do e-mail pibec@unir.br para o qual deverão ser encaminhadas em uma 

única mensagem, através do e-mail institucional do servidor, com o título “Inscrição no Edital 

n.º03/2018 PROCEA”, os seguintes documentos em formato pdf: 

10. DO RESULTADO 

10.1 O resultado preliminar será divulgado no dia 29 de outubro de 2018 no sítio eletrônico da 

PROCEA, e no mural da Diretoria de Extensão e Cultura, localizado no prédio das Pró-Reitorias 

Acadêmicas, conforme cronograma no item 12 deste Edital. 

Encaminhamento de documentação para 

análise  
06/11/2018 a 

19/11/2018 

Diretoria de Extensão e Cultura 

pibec@unir.br 
Assinatura do Termo de Compromisso 19/11/2018 a 

30/11/2018 

Diretoria de Extensão e Cultura 

pibec@unir.br 
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10.4 O Resultado Final do processo de seleção será divulgado no sítio eletrônico da PROCEA 

(www.procea.unir.br), e no mural da Diretoria de Extensão e Cultura, localizado no prédio das 

Pró-Reitorias Acadêmicas, no dia 6 de novembro de 2018, conforme cronograma no item 12 

deste Edital. 

11. DA IMPLEMENTAÇÃO 

11.1 Após a divulgação do resultado final, conforme cronograma, os Coordenadores dos 

Programas e Projetos aprovados deverão proceder à seleção dos bolsistas até o dia 27 de 

novembro de 2018, via Edital, que deverá ser divulgado oficialmente, com antecedência mínima 

de oito dias de sua realização, incluindo informações sobre data, horário, local, critérios e 

procedimentos a serem utilizados na seleção. 

11.4 Após a seleção, para o cadastro do bolsista, o Coordenador da ação de extensão deverá 

encaminhar, até o dia 17 de dezembro de 2018, via memorando, à Pró-Reitoria de Cultura, 

Extensão e Assuntos Estudantis, os seguintes documentos para as Modalidades Ação Afirmativa 

e Ampla Concorrência: 

12. CRONOGRAMA RESUMIDO 

Evento Data Local 
Divulgação do Edital para consulta e eventuais 

recursos 
23/07/2018 www.unir.br 

www.procea.unir.br 
Período de Recurso contra o Edital 24/07/2018 a 

25/07/2018 
pibec@unir.br 

Resultado de Recurso contra termos do Edital 27/07/2018 www.unir.br 

www.procea.unir.br 
Publicação do Edital 27/07/2018 www.unir.br 

www.procea.unir.br 
Divulgação do indicativo de Comissão de 

Seleção 
03/08/2018 www.procea.unir.br 

Período de Inscrição 06/08/2018 a 

15/10/2018 

pibec@unir.br 

Divulgação do Resultado Preliminar 29/10/2018 www.unir.br 
www.procea.unir.br 

Mural da Diretoria de Extensão 
Recurso contra Resultado Preliminar 29/10/2018 a 

31/10/2018 

pibec@unir.br 

Divulgação do Resultado Final 6/11/2018 www.unir.br 
www.procea.unir.br 

Mural da Diretoria de Extensão 
Período para Implementação das Bolsas 6/11/2018 a 

27/11/2018 

De acordo com Chamadas sob 

responsabilidade da Coordenação da 

Ação 

http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.procea.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.unir.br/
http://www.procea.unir.br/
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13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 O número de bolsas e a sua duração em meses estão sujeitos à disponibilidade orçamentária 

para o ano de 2019 e 2020. 

Encaminhamento de documentação para análise  27/11/2018 a 

17/12/2018 

Diretoria de Extensão e Cultura 

pibec@unir.br 
Assinatura do Termo de Compromisso 17/12/2018 a 

21/12/2018 

Diretoria de Extensão e Cultura 

pibec@unir.br 

 

Porto Velho, 21 de setembro de 2018. 

 

MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA 

Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis 

Portaria n. 099/2017/GR/UNIR de 07/02/2017 

 

 

 

 


