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EDITAL DE EXTENSÃO Nº 011, DE 04 DE ABRIL DE 2016. 

 

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CHAMADA DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DE 

NÚCLEOS DE EXTENSÃO DA “REDE RIZOMA IFPB: TECNOLOGIA EM EXTENSÃO” 

 

 

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

(IFPB), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, RESOLVE, por meio deste Edital: 

 

1. PRORROGAR, até o dia 11 de abril de 2016, o prazo para divulgação do Resultado Final das 

propostas submetidas à Chamada de Apoio à Implantação de Núcleos de Extensão da “Rede Rizoma 

IFPB: Tecnologia em Extensão” regulamentada pelo Edital de Extensão nº 006, de 23 de fevereiro de 

2016.  

  

2. Em consequência, RETIFICAR o Edital de Extensão nº 006, de 23 de fevereiro 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-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, torna público o presente Edital que apresenta 

normas para a concessão de apoio financeiro destinado à implantação de Núcleos de Extensão da 

“Rede Rizoma IFPB: Tecnologia em Extensão”, a serem cadastrados e certificados pelo IFPB, por 

meio de processo seletivo a ser realizado no período de 23 de fevereiro a 07 de abril de 2016, 

observadas as disposições contidas a seguir: 

 

Leia-se:  

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, torna público o presente Edital que apresenta 

normas para a concessão de apoio financeiro destinado à implantação de Núcleos de Extensão da 

“Rede Rizoma IFPB: Tecnologia em Extensão”, a serem cadastrados e certificados pelo IFPB, por 

meio de processo seletivo a ser realizado no período de 23 de fevereiro a 11 de abril de 2016, 

observadas as disposições contidas a seguir: 

 

No item 10.1, onde se lê: 

O Resultado Preliminar desta Chamada será divulgado no portal do IFPB, no domínio da 

PROEXT/IFPB, na provável data de 01 de abril de 2016. 

 



Leia-se: 

O Resultado Preliminar desta Chamada será divulgado no portal do IFPB, no domínio da 

PROEXT/IFPB, na provável data de 06 de abril de 2016.  

  

No item 10.2, onde se lê: 

A interposição de recurso em face do Resultado Preliminar poderá ser feita no setor de protocolo de 

qualquer um dos campi ou da Reitoria do IFPB, na provável data de 04 de abril de 2016, devendo ser 

endereçada, obrigatoriamente, à Pró-Reitoria de Extensão. O proponente que pretender recorrer do 

Resultado Preliminar divulgado também deverá encaminhar cópia digital de seu recurso para o 

endereço eletrônico: proext@ifpb.edu.br, sob pena do recurso não ser conhecido pelo Comitê Gestor 

do presente Edital. 

 

Leia-se 

A interposição de recurso em face do Resultado Preliminar poderá ser feita no setor de protocolo de 

qualquer um dos campi ou da Reitoria do IFPB, na provável data de 07 de abril de 2016, devendo ser 

endereçada, obrigatoriamente, à Pró-Reitoria de Extensão. O proponente que pretender recorrer do 

Resultado Preliminar divulgado também deverá encaminhar cópia digital de seu recurso para o 

endereço eletrônico: proext@ifpb.edu.br, sob pena do recurso não ser conhecido pelo Comitê Gestor 

do presente Edital.  

 

No item 10.3, onde se lê: 

Os Resultados dos Recursos interpostos e o Resultado Final desta Chamada serão divulgados no 

portal do IFPB, no domínio da PROEXT/IFPB, na provável data de 07 de abril de 2016. 

 

Leia-se: 

Os Resultados dos Recursos interpostos e o Resultado Final desta Chamada serão divulgados no 

portal do IFPB, no domínio da PROEXT/IFPB, na provável data de 11 de abril de 2016. 

 

No item 12, onde se lê: 

Evento Data/Período Provável 

Publicação do Edital  23 de fevereiro de 2016  

Período de inscrições das propostas  23 de fevereiro a 18 de março de 2016  

Divulgação do Resultado Preliminar  01 de abril de 2016  

Período para Interposição de Recursos  04 de abril de 2016  

Divulgação do Resultado Final  07 de abril de 2016  

Início das Atividades  08 de abril de 2016  

 

Leia-se: 

Evento Data/Período Provável 

Publicação do Edital  23 de fevereiro de 2016  

Período de inscrições das propostas  23 de fevereiro a 18 de março de 2016  

Divulgação do Resultado Preliminar  06 de abril de 2016  

Período para Interposição de Recursos  07 de abril de 2016  

Divulgação do Resultado Final  11 de abril de 2016  

Início das Atividades  12 de abril de 2016  

 



3. MANTER todas as demais disposições constantes no Edital de Extensão nº 006, de 23 de fevereiro 

de 2016, que apresentou normas para a apresentação e seleção de propostas referentes ao Chamada de 

Apoio à Implantação de Núcleos de Extensão da “Rede Rizoma IFPB: Tecnologia em Extensão”. 

 

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

Retificação. 

 

 

João Pessoa/PB, 04 de abril de 2016. 

 

 

 

Profª. Vania Maria de Medeiros 

Pró-Reitora de Extensão 


