
 

 

 

 

 

Retificação do Edital Nº 001/2014 

 

Programa de Ações Interdisciplinares da UFAL  

PROEST - PROGRAD – PROEX – PROPEP – PROGINST  

 

A Universidade Federal de Alagoas, por intermédio das Pró-Reitorias 

Estudantil, de Graduação, de Extensão, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Gestão 

Institucional, no uso de suas atribuições estatutárias, regimentais e considerando os 

compromissos institucionais e de gestão, torna pública a retificação do Edital n° 

001/2014, de 10 de setembro de 2014, nos Quadros 3, 4 e 5 - constantes no item 12. 

Calendários - do referido Edital, que passa a ter a redação a seguir especificada, 

permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.  

[...] 

 

Quadro 3 – Cronograma das Etapas do Projeto – Campus A.C. Simões 

12.1. Lançamento do Edital PAINTER 10 de setembro de 2014 

12.2. Inscrições das propostas por meio do endereço eletrônico: 

painter@proest.ufal.br 

De 10 de setembro a 14 de outubro 

de 2014 

12.3. Avaliação das propostas 
De 15 de outubro a 17 de outubro 

de 2014 

12.4. Divulgação do resultado no Portal da UFAL A partir de 20 de outubro de 2014 

12.5. Prazo para interposição de recursos por meio eletrônico 

no e-mail: painter@proest.ufal.br 
De 21 a 23 de outubro de 2014 

12.6. Divulgação final do resultado A partir de 24 de outubro de 2014 

12.7. Divulgação dos estudantes cadastrados, na PROEST, e 

interessados em participar de Projetos PAINTER 
A partir de 17 de setembro de 2014 

12.8. Workshop para apresentação dos projetos aprovados e - Ciências humanas – 27 de outubro 
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adesão dos bolsistas de 2014; 

- Ciências exatas – 28 de outubro de 

2014; 

- Ciências biológicas – 29 de 

outubro de 2014; 

12.9. Proposta de adesão dos estudantes aos projetos 
A partir de 27 a 29 de outubro de 

2014 

12.10. Seleção dos estudantes pelos professores 
De 30 de outubro a 05 de novembro 

de 2014 

12.11. Assinatura do termo de compromisso 06 de novembro de 2014 

12.12. Início da vigência dos projetos Dia 07 de novembro de 2014 

12.13. Reunião de avaliação do 1° semestre de atividades do 

PAINTER, no Campus A.C. Simões 
Dia 02 de maio de 2015 

12.14. Último dia para o envio do arquivo digital contendo o 

Relatório Semestral de Atividades do PAINTER 
Dia 31 de maio de 2015 

12.15. Último dia para o envio do arquivo digital contendo o 

Relatório Final de Atividades do PAINTER 
Dia 30 de novembro de 2015 

 

 

Quadro 4 – Cronograma das Etapas do Projeto – Campus Sertão 

12.1. Lançamento do Edital PAINTER 10 de setembro de 2014 

12.2. Inscrições das propostas por meio do endereço eletrônico: 

painter@proest.ufal.br 

De 10 de setembro a 14 de outubro 

de 2014 

12.3. Avaliação das propostas 
De 15 de outubro a 17 de outubro 

de 2014 

12.4. Divulgação do resultado no Portal da UFAL A partir de 20 de outubro de 2014 

12.5. Prazo para interposição de recursos por meio eletrônico no 

e-mail: painter@proest.ufal.br 
De 21 a 23 de outubro de 2014 

12.6. Divulgação final do resultado A partir de 24 de outubro de 2014 

12.7. Divulgação dos estudantes a partir do cadastro da 

PROEST 
A partir de 10 de novembro de 2014 

12.8. Workshop para apresentação dos projetos aprovados e 

adesão dos bolsistas 

- Ciências humanas – 11 de 

novembro de 2014; 

- Ciências exatas – 12 de novembro 

de 2014; 
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- Ciências biológicas – 13 de 

novembro de 2014; 

12.9. Proposta de adesão dos estudantes aos projetos A partir de 14 de novembro de 2014 

12.10. Seleção dos estudantes pelos professores De 17 a 21 de novembro de 2014 

12.11. Assinatura do termo de compromisso 24 de novembro de 2014 

12.12. Início da vigência dos projetos Dia 24 de novembro de 2014 

12.13. Reunião de avaliação do 1° semestre de atividades do 

PAINTER, no Campus Delmiro 
Dia 03 de maio de 2015 

12.14. Último dia para o envio do arquivo digital contendo o 

Relatório Semestral de Atividades do PAINTER 
Dia 31 de maio de 2015 

12.15. Último dia para o envio do arquivo digital contendo o 

Relatório Final de Atividades do PAINTER 
Dia 30 de novembro de 2015 

 

 

Quadro 5 – Cronograma das Etapas do Projeto – Campus Arapiraca 

12.1. Lançamento do Edital PAINTER 10 de setembro de 2014 

12.2. Inscrições das propostas por meio do endereço eletrônico: 

painter@proest.ufal.br 

De 10 de setembro a 14 de outubro 

de 2014 

12.3. Avaliação das propostas 
De 15 de outubro a 17 de outubro 

de 2014 

12.4. Divulgação do resultado no Portal da UFAL A partir de 20 de outubro de 2014 

12.5. Prazo para interposição de recursos por meio eletrônico no 

e-mail: painter@proest.ufal.br 
De 21 a 23 de outubro de 2014 

12.6. Divulgação final do resultado A partir de 24 de outubro de 2014 

12.7. Divulgação dos estudantes a partir do cadastro da 

PROEST 
A partir de 01 de outubro de 2014 

12.8. Workshop para apresentação dos projetos aprovados e 

adesão dos bolsistas 

- Ciências humanas e biológicas – 

30 de outubro de 2014; 

- Ciências exatas – 31 de outubro de 

2014; 

12.9. Proposta de adesão dos estudantes aos projetos 
A partir de 30 a 31 de novembro de 

2014 

12.10. Seleção dos estudantes pelos professores De 03 a 07 de novembro de 2014 

12.11. Assinatura do termo de compromisso 10 de novembro de 2014 
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12.12. Início da vigência dos projetos Dia 10 de novembro de 2014 

12.13. Reunião de avaliação do 1° semestre de atividades do 

PAINTER, no Campus Arapiraca 
Dia 04 de maio de 2015 

12.14. Último dia para o envio do arquivo digital contendo o 

Relatório Semestral de Atividades do PAINTER 
Dia 31 de maio de 2015 

12.15. Último dia para o envio do arquivo digital contendo o 

Relatório Final de Atividades do PAINTER 
Dia 30 de novembro de 2015 

 

 

Maceió, 02 de outubro de 2014. 

 

 

Pedro Nelson Ribeiro Bonfim 
Pró-Reitor Estudantil 

PROEST 

 

Amauri Barros 
Pró-Reitor de Graduação 

PROGRAD 

Eduardo Sílvio Sarmento de Lyra 
Pró-Reitor de Extensão 

PROEX 

Simoni Plentz Meneghetti 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

PROPEP 

 

 

Pedro Valentin 
Pró-Reitor de Gestão Institucional 

PROGINST 

 

 

 

 

MAIORES INFORMAÇÕES: 

UFAL/PROEST/COORDENAÇÃO DE POLÍTICA ESTUDANTIL  

E-mail: painter@proest.ufal.br  

Fone: (82) 3214-1080 

www.facebook.com/proest.ufal  
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