1ª Retificação do Regulamento do I Encontro de Estudantes Extensionistas da UnB
O Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, por meio da Diretoria Técnica de Extensão, no
uso de suas atribuições legais, publica a retificação do Regulamento do I Encontro de Estudantes
Extensionistas da Universidade de Brasília.
1. No item 5, Das Comunicações Orais, subitem 5.2, letra b, ONDE SE LÊ:
máximo três (03) autores para a sua confecção e apresentação.
LEIA-SE:
máximo cinco (05) autores para sua confecção e três (03) autores para a apresentação.
2. No item 5, Das Comunicações Orais, subitem 5.8, ONDE SE LÊ:
Os trabalhos deverão ser enviados na modalidade Resumo Expandido, no formato “.doc” ou
“.docx”, para o e-mail encontrodeextensaounb@gmail.com, até o dia 01/09/2019.
LEIA-SE:
Os trabalhos deverão ser enviados na modalidade Resumo Expandido, no formato “.doc” ou
“.docx”, para o e-mail encontrodeextensaounb@gmail.com, até o dia 08/09/2019.
3. No item 5, Das Comunicações Orais, subitem 5.14, ONDE SE LÊ:
O resultado provisório dos trabalhos selecionados será divulgado na página do DEX
(http://dex.unb.br/semanauniversitaria) na data provável de 06/09/2019.
LEIA-SE:
O resultado provisório dos trabalhos selecionados será divulgado na página do DEX
(http://dex.unb.br/semanauniversitaria) na data provável de 11/09/2019.
4. No item 5, Das Comunicações Orais, subitem 5.14, ONDE SE LÊ:
O resultado definitivo da seleção será divulgado na data provável de 11/09/2019, na página oficial
do Decanato de Extensão (http://dex.unb.br), após a análise dos recursos interpostos.
LEIA-SE:
O resultado definitivo da seleção será divulgado na data provável de 12/09/2019, na página oficial
do Decanato de Extensão (http://dex.unb.br), após a análise dos recursos interpostos.
5. No item 7, Da Exposição de pôster de Projetos e Programas de Extensão, subitem 7.8, ONDE SE
LÊ:

(…) A partir de 19/08/2019 o DEX fará a distribuição dos vouchers para impressão do POSTER,
encerrando a entrega no dia 30/08/2019.
LEIA-SE:
(...) A partir de 19/08/2019 o DEX fará a distribuição dos vouchers para impressão do PÔSTER,
encerrando a entrega no dia 06/09/2019.
6. No item 7, Da Exposição de pôster de Projetos e Programas de Extensão , subitem 7.10, ONDE
SE LÊ:
As artes deverão ser enviadas, em PDF, até às 23h59 do dia 01/09/2019, seguindo o modelo de
banner contido no Anexo 2 e disponível no site dex.unb.br/semanauniversitaria.
LEIA-SE:
As artes deverão ser enviadas, em PDF, até às 23h59 do dia 06/09/2019, seguindo o modelo de
banner contido no Anexo 2 e disponível no site dex.unb.br/semanauniversitaria.
7. No item 8, Das Inscrições, subitem 8.2, ONDE SE LÊ:
As inscrições para as comunicações orais deverão ser realizadas apenas por estudantes
extensionistas do edital Programa de Extensão em Educação, Trabalho e Integração social, até o dia
01/09/2019.
LEIA-SE:
As inscrições para as comunicações orais deverão ser realizadas apenas por estudantes
extensionistas do edital Programa de Extensão em Educação, Trabalho e Integração social, até o dia
08/09/2019.
8. No item 8, Das Inscrições, subitem 8.4, ONDE SE LÊ:
As inscrições na exposição de pôster são obrigatórias para os estudantes bolsistas e devem ser
realizadas até dia 01/09/2019.
LEIA-SE:
As inscrições na exposição de pôster são obrigatórias para os estudantes bolsistas e devem ser
realizadas até dia 08/09/2019.
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.
Brasília, 29 de agosto de 2019.
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