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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE - PROEX 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - CAE 

Segunda Retificação do Edital PRAPE N° 01/2018 – 1° Semestre 
 

A Pró Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, torna pública a retificação 

ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

     

Onde se lê: 

13.1. O Resultado deverá ser divulgado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 

Comunidade que procederá à publicação dos resultados do processo de seleção no endereço 

eletrônico www.udesc.br/permanenciaestudantil/prape/editais e no mural da PROEX-

UDESC na Reitoria até o dia 03 de maio de 2018 às 19 horas.   

Leia-se: 

13.1. O Resultado deverá ser divulgado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 

Comunidade que procederá à publicação dos resultados do processo de seleção no endereço 

eletrônico www.udesc.br/permanenciaestudantil/prape/editais e no mural da PROEX-

UDESC na Reitoria até o dia 07 de maio de 2018 às 19 horas. 

 

Onde se lê: 

14.1. Após a divulgação do resultado do processo de seleção, o acadêmico terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de divulgação dos resultados, para interpor 

recurso, ou seja, até dia 10 de maio de 2018. 

Leia-se: 

14.1. Após a divulgação do resultado do processo de seleção, o acadêmico terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de divulgação dos resultados, para interpor 

recurso, ou seja, até dia 14 de maio de 2018. 

 

Onde se lê: 

15.4. Os acadêmicos selecionados para o PRAPE deverão comparecer à Direção de 

Extensão dos Centros de Ensino, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 

do resultado deste processo seletivo, ou seja, até dia 10 de maio de 2018, para os 

contemplados já no primeiro resultado do dia 27 de abril de 2018; e até de 05 de junho de 

2018, para os contemplados pelo resultado dos recursos em 25 de maio de 2018. 

Leia-se: 

15.4. Os acadêmicos selecionados para o PRAPE deverão comparecer à Direção de 

Extensão dos Centros de Ensino, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 

do resultado deste processo seletivo, ou seja, até dia 14 de maio de 2018, para os 

contemplados já no primeiro resultado do dia 07 de maio de 2018; e até de 07 de junho de 

2018, para os contemplados pelo resultado dos recursos em 29 de maio de 2018. 

 

 

 

Fábio Napoleão 

PROEX - UDESC 

 

 

Florianópolis, 03 de maio de 2018. 
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