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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A EXTENSÃO – PIAEV - 2020
RESULTADO PARCIAL - PRIMEIRA CHAMADA
EDITAL PIAEV 100/2019
A Comissão salienta que as propostas desclassiﬁcadas nesta Primeira Chamada poderão concorrer novamente ao pleito deste edital na
Segunda Chamada.
RESPOSTAS AOS RECURSOS
Propostas

Situação

I Encontro de Licenciaturas da UFU: desaﬁos e atualidades do cenário de formação de professores

DEFERIDO: As notas serão encaminhadas
para o e-mail do proponente, conforme
solicitado. Contudo, a comissão
ra ﬁca resultado dos pareceres e
mantém o resultado.

Jubileu de Ouro do curso de Ciências Biológicas e XXVIII Semana Cien ﬁca de Estudos Biológicos

INDEFERIDO: A comissão de Seleção
compreende a argumentação do recurso,
porém mantém sua decisão uma vez que
houve descumprimento do edital.

Seminário Ins tucional de cotas raciais - NEAB/UFU: inclusão social, permanência e con nuidade via
polí cas aﬁrma vas

DEFERIDO: As notas serão encaminhadas
para o e-mail do proponente, conforme
solicitado. Contudo, a comissão
ra ﬁca resultado dos pareceres e
mantém o resultado.

Sustentabilidade na prá ca para estudantes do ensino fundamental e médio de Uberlândia

DEFERIDO: A informação solicitada será
encaminhada por e-mail, juntamente
com documentação, para o proponente.

HÉLDER ETERNO DA SILVEIRA
Pró-reitor de Extensão e Cultura
Portaria R n. 64/2017
Documento assinado eletronicamente por Helder Eterno da Silveira, Pró-Reitor(a), em 17/03/2020, às 17:14, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1937404 e o código CRC 002256A2.

Referência: Processo nº 23117.100766/2019-08

SEI nº 1937404

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2194458&infra_siste…

1/1

