
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS 
UFR/PROECE 

 
PROGRAMA DE APOIO À INCLUSÃO - 2021 – RETIFICAÇÃO 

 
 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade 

Federal de Rondonópolis (UFR) retifica o Edital PROECE/CAE Nº 09/2021  - 

PROGRAMA DE APOIO À INCLUSÃO – 2021. 

 

No item 7.2, onde lê-se: 

7.2. Etapa 2 - Divulgação do Resultado Preliminar a partir da análise dos 

documentos referente ao item 6.1, memorial descritivo e da entrevista com 

equipe técnica da CAE/PROECE e o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – 

NAI/PROECE/UFR. O Resultado Preliminar será divulgado (conforme 

cronograma deste Edital) no endereço eletrônico da UFR (www.ufr.edu.br), com 

os seguintes resultados: 

 

a) Classificado: Estudantes aprovados na análise documental, memorial 

descritivo e Entrevista com a equipe técnica da CAE/PROECE e o 

NAI/PROECE/UFR, conforme item 6.1 deste edital. 

b) Desclassificado: Estudantes não aprovados na análise documental, 

memorial descritivo e entrevista, conforme item 6.1 deste edital, e/ou que não 

compareceram na Entrevista com equipe técnica da CAE/PROECE e o NAI/UFR. 

 

Leia-se: 

7.2. Etapa 2 – Deferimento das inscrições, conforme análise dos documentos 

referente ao item 6.1. O Resultado desta etapa será divulgado (conforme 

cronograma retificado abaixo, deste Edital) no endereço eletrônico da UFR 

(www.ufr.edu.br), com os seguintes resultados: 



 

 

 

a) Classificado: Estudantes aprovados na análise documental, conforme item 

6.1 deste edital. 

b) Desclassificado: Estudantes não aprovados na análise documental, 

conforme item 6.1 deste edital. 

 

No item 7.3, onde lê-se:  

7.3. Etapa 3 - Recurso. Do resultado preliminar caberá recurso endereçado à 

CUR-SAE (via SEI-UFMT), devidamente fundamentado, contendo anexa a 

documentação comprobatória correspondente, em período definido no 

cronograma deste Edital. O recurso encaminhado fora da data prevista neste 

Edital será indeferido. 

 

Leia-se: 

7.3. Etapa 3 – Memorial Descritivo e Entrevista. Os candidatos aprovados na 

etapa 2, terão a análise do memorial descritivo e participarão de entrevista 

remota com a equipe técnica da CAE/PROECE e o Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão – NAI/PROECE/UFR da CAE/PROECE. No dia 26/05/2021 os 

candidatos solicitarão agendamento da entrevista pelo email: 

gid.proece@ufr.edu.br. O link para a entrevista será enviado após o 

agendamento. 

 

No item 7.4, onde lê-se: 

7.4. Etapa 4 - Resultado Final. Com base no resultado preliminar e após o 

período de recurso, o resultado final será divulgado de acordo com as datas 

previstas no cronograma deste edital no endereço eletrônico da UFR 

(www.ufr.edu.br), contendo os seguintes resultados: 

a) Bolsista: Estudantes que serão contemplados com bolsa a partir da análise 

do memorial descritivo e da Entrevista com a equipe técnica da CAE/PROECE 

e NAI/PROECE/PROECE/UFR, em ordem de classificação segundo o número 

de bolsas disponíveis; 

b) Voluntário: Estudantes que desenvolverão as atividades voluntariamente a 

partir da análise do memorial descritivo e da Entrevista com a equipe técnica da 
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CAE/PROECE e o NAI/PROECE/UFR em ordem de classificação que 

excederam o número de bolsas disponíveis; 

c) Desclassificado: Estudantes não aprovados na análise documental, 

memorial descritivo e entrevista, e/ou que não compareceram na Entrevista com 

o NAI/UFR. 

 

Leia-se:  

7.4. Etapa 4. Resultado Preliminar: Será disponibilizado o resultado das análises 

do Memorial Descritivo e das Entrevistas. Os candidatos que não solicitarem ou 

participarem da entrevista com equipe técnica da CAE/PROECE e o Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão – NAI/PROECE/UFR na hora agendada estarão 

desclassificados. 

 

Ainda no item 7 – DAS ETAPAS, solicitamos a inclusão dos itens 7.5 – Etapa 5 

e 7.6 – Etapa 6, abaixo:  

 

7.5. Etapa 5 - Recurso. Do resultado preliminar caberá recurso endereçado à 

CUR-SAE (via SEI-UFMT), devidamente fundamentado, contendo anexa a 

documentação comprobatória correspondente, em período definido no 

cronograma deste Edital. O recurso encaminhado fora da data prevista neste 

Edital será indeferido. 

 

7.6. Etapa 6 - Resultado Final. Com base no resultado preliminar e após o 

período de recurso, o resultado final será divulgado de acordo com as datas 

previstas no cronograma retificado deste edital no endereço eletrônico da UFR 

(www.ufr.edu.br), contendo os seguintes resultados: 

 

a) Bolsista: Estudantes que serão contemplados com bolsa a partir da análise 

do memorial descritivo e da Entrevista com a equipe técnica da CAE/PROECE 

e NAI/PROECE/PROECE/UFR, em ordem de classificação segundo o número 

de bolsas disponíveis; 

b) Voluntário: Estudantes que desenvolverão as atividades voluntariamente a 

partir da análise do memorial descritivo e da Entrevista com a equipe técnica da 



 

 

CAE/PROECE e o NAI/PROECE/UFR em ordem de classificação que 

excederam o número de bolsas disponíveis; 

c) Desclassificado: Estudantes não aprovados na análise documental, 

memorial descritivo e entrevista, e/ou que não compareceram na Entrevista com 

o NAI/UFR. 

 

No item 8, cronograma: 

 

Onde lê-se: 

ETAPA DESCRIÇÃO DATAS 

Etapa 1 

Publicação do Edital N. 

09 CAE/PROECE/2021 - 

Programa Apoio à 

Inclusão 2021 e Período 

de Peticionamento via 

SEI com entrega de 

documentação referente 

aos itens 6.1 

11/05/2021 a 

18/05/2021 

Etapa 2 
Divulgação do 

Resultado Preliminar 
25/05/2021 

Etapa 3 Período de Recurso 
26/05/2021 a 

27/05/2021 

Etapa 4 Resultado Final 28/05/2021 

 

 

Leia-se: 

 
 

DATA Atividade LOCAL RESPONSÁVEL 

ONDE SE 
LÊ 

CONSIDERE-SE    

11/05/2021 
a 
18/05/2021 

11/05/2021 a  
24/05/2021 

Publicação do Edital 

Edital N. 09 
CAE/PROECE/2021 
- Programa Apoio à 
Inclusão 2021 e 
Peticionamento de 
processo com o envio 
de documentação 
referente ao item 6.1; 

SEI Discente 



 

 

Item 7.2 
Etapa 2 
Divulgação 
de 
Resultado 
Preliminar 
25/05/2021 

Item 7.2 Etapa 2 
Deferimento das 
Inscrições  
25/05/2021 

Deferimento das 
Inscrições  

SEI  CAE/PROECE 

Item 7.3 
Etapa 3 
Recurso  
26/05/2021 
a 
27/05/2021 

Item 7.3  
Etapa 3 – 
Memorial 
Descritivo e 
Entrevista 
26/05/2021 e 
27/05/2021 

Análise do Memorial 
Descritivo, 
Agendamento de 
Entrevista e 
Entrevista Remota 

Ambiente 
Virtual 

Discente (agendar 
entrevista) 
CAE (análise do 
memorial descritivo 
e realização da 
entrevista) 

Item 7.4 
Etapa 4 
“Resultado 
Final” 
28/05/2021 
 

Item 7.4  
Etapa 4 
Resultado 
Preliminar 
 28/05/2021 

Resultado Preliminar SEI CAE 

 Acrescenta-se 
ao Programa do 
Edital o Item  
Item 7.5  
Etapa 5: Período 
de Recurso 
28/05/2021 a 
31/05/2021 

Período de Recurso  SEI Discente  

 Acrescenta-se 
ao Programa do 
Edital o Item  
Item 7.6 
Etapa 6: 
Resultado Final 
01/06/2021 

Resultado Final  SEI CAE/PROECE 

 

 

 

 

 
Profa.Prof. Dra. Claudinéia de Araújo 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura, Esporte e Assuntos Estudantis 
 
 
 
 

Profª. Drª. Luciane Almeida Casarin 
Coordenadora de Assuntos Estudantis 

 
 


