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EDITAL DE EXTENSÃO E CULTURA Nº 18, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE EXTENSÃO E CULTURA Nº 17, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 -  

CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE CURSOS 

SUPERIORES A DISTÂNCIA (EaD) DO IFPB NO 5º ENEX - ENCONTRO DE EXTENSÃO E 

CULTURA DO IFPB 

 

No item 1.1, onde se lê: 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), através da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, FAZ SABER, por meio deste Edital, 

que, no período de 28 de agosto a 03 de setembro de 2019, estarão abertas as inscrições para alunos 

e professores dos cursos superiores da modalidade educação a distância (EaD) participarem do 5º 

ENEX - Encontro de Extensão e Cultura do IFPB, a ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 

2019, conforme termos estabelecidos neste Edital. 

 

Leia-se: 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), através da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, FAZ SABER, por meio deste Edital, 

que, no período de 28 de agosto a 05 de setembro de 2019, estarão abertas as inscrições para alunos 

e professores dos cursos superiores da modalidade educação a distância (EaD) participarem do 5º 

ENEX - Encontro de Extensão e Cultura do IFPB, a ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 

2019, conforme termos estabelecidos neste Edital. 

 

 

No item 4.1, onde se lê: 

 

O período de inscrição on-line ocorrerá no período de 28 de agosto a 03 de setembro de 2019. 

 

Leia-se: 

 

O período de inscrição on-line ocorrerá no período de 28 de agosto a 05 de setembro de 2019. 

 

 

No item 4.2 onde se lê: 

 

Para inscrição no evento, o interessado deve preencher eletronicamente todos os campos do Formulário 

de Inscrição no endereço eletrônico https://eventos.ifpb.edu.br/index.php/v-enex/v-

https://eventos.ifpb.edu.br/index.php/v-enex/v-enex/%20schedConf%20/registration
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enex/%20schedConf%20/registration%20, disponível no Portal de Eventos do IFPB, no ambiente do 

5º ENEX - Encontro de Extensão e Cultura do IFPB. 

 

Leia-se: 

 

Para inscrição no evento, o interessado deve preencher eletronicamente todos os campos do Formulário 

de Inscrição no endereço eletrônico http://encurtador.com.br/ILMV3, disponível no Portal de Eventos 

do IFPB, no ambiente do 5º ENEX - Encontro de Extensão e Cultura do IFPB, 

https://eventos.ifpb.edu.br/index.php/v-enex/v-enex. 

 

 

No item 4.3 onde se lê: 

 

No preenchimento do formulário de inscrição, o interessado deverá informar no campo “Instituição de 

Origem” o seguinte: IFPB EAD polo (escrever o nome do pólo o qual está vinculado). 

 

Leia-se: 

 

No preenchimento do formulário de inscrição, o interessado deverá informar no campo “Curso” o 

nome do curso que está matriculado na modalidade EaD. Deverá também marcar o polo do curso que 

está vinculado, no respectivo espaço. Caso o interessado esteja matriculado em polo de EaD localizado 

em cidade que não possui Campus do IFPB, e opte por utilizar transporte institucional para o evento, 

de acordo com o item 7, deverá informar na opção “Solicitações Especiais” o campus do IFPB mais 

próximo do polo, o qual será ponto de partida do traslado. 

 

 

No item 6.1 onde se lê: 

 

A relação dos candidatos inscritos para o processo de que trata este Edital será divulgada a partir do dia 

06 de setembro de 2019, no endereço eletrônico https://eventos.ifpb.edu.br/index.php/v-enex/v-enex, 

ambiente do 5o ENEX - Encontro de Extensão e Cultura do IFPB. 

 

Leia-se: 

 

A relação dos candidatos inscritos para o processo de que trata este Edital será divulgada a partir do dia 

09 de setembro de 2019, no endereço eletrônico https://eventos.ifpb.edu.br/index.php/v-enex/v-enex, 

ambiente do 5o ENEX - Encontro de Extensão e Cultura do IFPB. 

 

 

 

https://eventos.ifpb.edu.br/index.php/v-enex/v-enex/%20schedConf%20/registration
http://encurtador.com.br/ILMV3
https://eventos.ifpb.edu.br/index.php/v-enex/v-enex
https://eventos.ifpb.edu.br/index.php/v-enex/v-enex
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No item 7.3 onde se lê: 

 

Apenas será permitido transporte de alunos, servidores e pessoal terceirizado do IFPB, devidamente 

identificados e inscritos no evento, sendo obrigatório portar documento de identificação com foto 

durante o translado. 

 

Leia-se: 

 

Apenas será permitido transporte de alunos, servidores, pessoal terceirizado e parceiros sociais 

comprovadamente vinculados a projetos do IFPB, devidamente identificados e inscritos no evento, 

sendo obrigatório portar documento de identificação com foto durante o translado. 

 

 

No item 7, acrescenta-se o item 7.6  

 

7.6 O candidato matriculado em polo de EaD localizado em cidade que não possui Campus do IFPB, 

que optar por utilizar transporte institucional para o evento, deverá atentar ao disposto no item 7.2, 

considerando o campus do IFPB mais próximo do polo, o qual será ponto de partida do traslado.  

 

 

No item 10.1 onde se lê: 

 

O candidato com deficiência deve preencher as informações relativas no Formulário de Inscrição. 

 

Leia-se: 

 

O candidato com deficiência deve preencher as informações relativas no Formulário de Inscrição, na 

opção “Solicitações Especiais”. 

 

 

No item 11 onde se lê: 

 

ETAPA DATAS 

Inscrições 28/08 a 03/09/2019 

Publicação da relação dos candidatos inscritos 06/09/2019 

Realização de 5º ENEX 2019 25, 26 e 27/09/2019 
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Leia-se: 

 

ETAPA DATAS 

Inscrições 28/08 a 05/09/2019 

Publicação da relação dos candidatos inscritos 09/09/2019 

Realização de 5º ENEX 2019 25, 26 e 27/09/2019 

 

 

João Pessoa/PB, 29 de agosto de 2019. 

 

 

Maria Cleidenedia Morais Oliveira 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 


