
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

EDITAL DE EXTENSÃO Nº 010, DE 28 DE JULHO DE 2018. 

 

 

RETIFICAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

REFERENTES AO EDITAL DE EXTENSÃO Nº 009, DE 26 DE JUNHO DE 2018 - PROGRAMA 

INTEGRADOR ESCOLA COMUNIDADE (PIEC 2018). 

 

 

A Pró-Reitora de Extensão e Cultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 

nomeada pela Portaria nº 3.155-Reitoria, publicada no DOU de 28 de dezembro de 2017, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, RESOLVE, por meio deste Edital:  

 

1. PRORROGAR, até o dia 31 de julho de 2018, o prazo final para submissão de propostas referentes ao 

Edital de Extensão nº 009, de 26 de junho de 2018, que divulgou normas para a apresentação e seleção de 

propostas para continuidade ao processo de institucionalização do Programa Integrador Escola Comunidade 

(PIEC 2018). 

 

2. Em consequência, RETIFICAR o Edital de Extensão nº 009, de 26 de junho de 2018, a fim de alterar as 

datas do cronograma apresentado e fazer demais ajustes, conforme disposto a seguir: 

 

No caput, onde se lê: 

A Pró-Reitora de Extensão e Cultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

(IFPB), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público o presente Edital, que apresenta normas 

para a apresentação e seleção de propostas para continuidade ao processo de institucionalização do Programa 

Integrador Escola Comunidade - PIEC 2018, por meio de processo seletivo a ser realizado no período de 27 

de junho a 31 de agosto de 2018, com submissão de propostas até o dia 29 de julho de 2018, definido nos 

termos aqui estabelecidos: 

 

Leia-se: 

A Pró-Reitora de Extensão e Cultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

(IFPB), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público o presente Edital, que apresenta normas 

para a apresentação e seleção de propostas para continuidade ao processo de institucionalização do Programa 

Integrador Escola Comunidade - PIEC 2018, por meio de processo seletivo a ser realizado no período de 27 

de junho a 31 de agosto de 2018, com submissão de propostas até o dia 31 de julho de 2018, definido nos 

termos aqui estabelecidos: 

 

No item 8.1, “e”, onde se lê: 

Ter submetido relatório de execução relativo a propostas aprovadas e executadas no âmbito dos Editais de 

2017 publicados pela PROEXC. Para esta chamada, a data limite para a conclusão de Projetos anteriores no 

SUAP é 29 de julho de 2018, às 23h59min. 

 

Leia-se: 

Ter submetido relatório de execução relativo a propostas aprovadas e executadas no âmbito dos Editais de 

2017 publicados pela PROEXC. Para esta chamada, a data limite para a conclusão de Projetos anteriores no 

SUAP é 31 de julho de 2018, às 23h59min. 



 

No item 8.1, “f”, onde se lê: 

Ter submetido, até o dia 29 de julho de 2018, às 23h59min, artigo relativo a propostas aprovadas e executadas 

no âmbito dos Editais de 2017 publicados pela PROEXC, preferencialmente nas plataformas da Revista Práxis: 

saberes de extensão (periodicos.ifpb.edu.br) ou Revista Rede Rizoma: ação, reflexão.  

 

Leia-se: 

Ter submetido, até o dia 31 de julho de 2018, às 23h59min, artigo relativo a propostas aprovadas e executadas 

no âmbito dos Editais de 2017 publicados pela PROEXC, preferencialmente nas plataformas da Revista Práxis: 

saberes de extensão (periodicos.ifpb.edu.br) ou Revista Rede Rizoma: ação, reflexão. 

 

No item 14, onde se lê: 

AÇÕES PERÍODO 

Inscrições 27/06/2018 à 29/07/2018 

Pré-avaliação 30/07/2018 à 03/08/2018 

Avaliação 04/08/2018 à 26/08/2018 

Publicação do resultado preliminar 27/08/2018 

Recursos 28/08/2018 

Publicação do resultado final 31/08/2018 

Início das atividades 01/09/2018 

 

Leia-se: 

AÇÕES PERÍODO 

Inscrições 27/06/2018 à 31/07/2018 

Pré-avaliação 01/08/2018 à 07/08/2018 

Avaliação 08/08/2018 à 26/08/2018 

Publicação do resultado preliminar 27/08/2018 

Recursos 28/08/2018 

Publicação do resultado final 31/08/2018 

Início das atividades 01/09/2018 

 

 

3. MANTER todas as demais disposições constantes no Edital de Extensão nº 009, de 26 de junho de 2018, 

que divulgou normas para a apresentação e seleção de propostas para continuidade ao processo de 

institucionalização do Programa Integrador Escola Comunidade (PIEC 2018). 

 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital de Retificação. 

 

João Pessoa/PB, 28 de julho de 2018. 

 

 

 

 
Tânia Maria de Andrade 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 


