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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 032, DE 20 DE AGOSTO  DE 2016. 

 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE SUBMISSÃO REFERENTE: AS 
PROPOSTAS DE TEXTOS COM ESTRUTURA DE CAPÍTULOS PARA 
CONSTITUIR UMA PUBLICAÇÃO EM FORMATO DE LIVRO (EDITAL 
Nº021/2016) 
 

A Pró-Reitora de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba, nomeada pela Portaria nº 1.658-Reitoria, de 21 de 

agosto de 2014, publicada no DOU de 22 de agosto de 2014, no uso de suas 

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

 

1. PRORROGAR, até o dia 24 de agosto de 2016, o prazo final para 

submissão de propostas referentes a textos com estrutura de capítulos 

para constituir uma publicação em formato de livro.  

 

2. Em consequência, RETIFICAR o Edital de Extensão nº 021, de 02 de 

junho de 2016, a fim de alterar as datas do cronograma inicialmente 

apresentado e fazer demais ajustes, conforme disposto a 

Seguir: 

 

No caput, onde se lê: 

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) 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 seleção de propostas de textos com estrutura de capítulos para constituir 

uma publicação em formato de livro a ser editado por essa Pró-reitoria. O 



processo seletivo realizar-se-á no período de 03 de junho a 15 de julho de 

2016, definido nos termos aqui estabelecidos: 

 

Leia-se: 

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) 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 seleção de propostas de textos com estrutura de capítulos para constituir 

uma publicação em formato de livro a ser editado por essa Pró-reitoria. O 

processo seletivo realizar-se-á no período de 03 de junho a 24 de agosto de 

2016, definido nos termos aqui estabelecidos. 

 

III– DAS INSCRIÇÕES 

 

No caput, onde se lê: 

Art. 4°. – As inscrições estarão abertas de 03 de junho a 15 de julho de 2016 e 

deverão ser efetuadas via Protocolo do IFPB dos Campi ou Reitoria, 

endereçadas à  Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) 

Possuir uma cópia impressa com autoria a ser protocolada e outra cópia 

eletrônico que será enviada juntamente com o comprovante de protocolo para 

o e-mail: capítulosdelivrosproexc@ifpb.edu.br, todas no formato Word. 

Parágrafo Único – Juntamente com as cópias: impressa e eletrônica, deverá 

ser encaminhado o termo de responsabilidade e transferência de direitos 

autorais, devidamente preenchido e assinado pelo(s) autor(es) (Anexos I). 

 

Leia-se: 

 

Art. 4°. – As inscrições estarão abertas de 03 de junho a 24 de agosto e 

deverão ser efetuadas via Protocolo do IFPB dos Campi ou Reitoria, 

endereçadas à  Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) 

Possuir uma cópia impressa com autoria a ser protocolada e outra cópia 

eletrônico que será enviada juntamente com o comprovante de protocolo para 

o e-mail: capítulosdelivrosproexc@ifpb.edu.br, todas no formato Word. 

Parágrafo Único – Juntamente com as cópias: impressa e eletrônica, deverá 



ser encaminhado o termo de responsabilidade e transferência de direitos 

autorais, devidamente preenchido e assinado pelo(s) autor(es) (Anexos I). 

 

VIII – DO CRONOGRAMA 

 

No caput, onde se lê: 

Divulgação do Edital: 02 de Junho de 2016 

Submissão dos capítulos: 03 de junho a 15 de julho de 2016 

Divulgação das propostas homologadas: 20 de julho de 2016 

Resultado Final: 30 de setembro de 2016 

 

Leia-se: 

 

Divulgação do Edital: 02 de Junho de 2016 

Submissão dos capítulos: 03 de junho a 24 de agosto de 2016 

Divulgação das propostas homologadas: 30 de agosto de 2016 

Resultado Final: 10 de novembro de 2016 

 

MANTER todas as demais disposições constantes no Edital de Extensão nº 

021 de 03 de junho de 2016, que apresentou normas. Nº 021, DE 02 DE 

JUNHO DE 2016. SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE TEXTOS COM 

ESTRUTURA DE CAPÍTULOS PARA CONSTITUIR UMA PUBLICAÇÃO EM 

FORMATO DE LIVRO. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, 

é expedido o presente Edital de Retificação.  

  

 

João Pessoa/PB, 20 de agosto de 2016.  

 

 

Vania Maria de Medeiros  
Pró-Reitora de Extensão 


