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RETIFICAÇÃO I  

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto da Unifesspa, as 

Resoluções nº 003/2014 e nº 031/2015 CONSEPE e o Decreto nº 7.234/2010 PNAES, torna 

pública a retificação dos seguintes termos do Edital nº 014/2019 – PROEX, publicado em 29 

de julho de 2019: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS E OFERTA DE VAGAS EM COMPONENTES 

CURRICULARES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO À COMUNIDADE EXTERNA 

PARA O PERÍODO 2019.4 

 

LEIA-SE: 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS E OFERTA DE VAGAS EM COMPONENTES 

CURRICULARES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO À COMUNIDADE EXTERNA 

PARA OS PERÍODOS 2019.3 E 2019.4 

 

ONDE SE LÊ: 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX) da Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (UNIFESSPA), em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

(PROEG), no uso de suas atribuições, amparada pela Resolução nº 003/2014 CONSEPE, torna 



pública a chamada para seleção de propostas e oferta de vagas em componentes curriculares de 

cursos de graduação à comunidade externa para o período 2019.4, referente ao Programa de 

Extensão “Junte-se”, conforme informações abaixo. 

 

LEIA-SE: 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX) da Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (UNIFESSPA), em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

(PROEG), no uso de suas atribuições, amparada pela Resolução nº 003/2014 CONSEPE, torna 

pública a chamada para seleção de propostas e oferta de vagas em componentes curriculares de 

cursos de graduação à comunidade externa para os períodos 2019.3 e 2019.4, referente ao 

Programa de Extensão “Junte-se”, conforme informações abaixo. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

1.1 O presente Edital tem por finalidade selecionar propostas de docentes da Unifesspa para 

oferta de vagas em componentes curriculares de cursos de graduação em diferentes áreas do 

conhecimento, para posterior disponibilização à comunidade externa a fim de serem oferecidos 

como cursos de extensão no período 2019.4. 

 

LEIA-SE: 

 

1.1 O presente Edital tem por finalidade selecionar propostas de docentes da Unifesspa para 

oferta de vagas em componentes curriculares de cursos de graduação em diferentes áreas do 

conhecimento, para posterior disponibilização à comunidade externa a fim de serem oferecidos 

como cursos de extensão nos períodos 2019.3 e 2019.4. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

2.1. Poderão submeter proposta de oferta de vagas em componentes curriculares para o "Junte-

se" todos os docentes (efetivos ativos, temporários e voluntários) da Unifesspa que estejam 

como responsáveis de componentes ofertados à comunidade acadêmica no período 2019.4. 

 

 



LEIA-SE: 

 

2.1. Poderão submeter proposta de oferta de vagas em componentes curriculares para o "Junte-

se" todos os docentes (efetivos ativos, temporários e voluntários) da Unifesspa que estejam 

como responsáveis de componentes ofertados à comunidade acadêmica nos períodos 2019.3 e 

2019.4. 

 

 

 

 

Marabá, 1 de agosto de 2019. 

 

 

 

Profº. Dr. Diego de Macedo Rodrigues 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis 
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