
 

                     UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 
                                            PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

 
                         RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº  29/2018 AO EDITAL Nº 37/2018 

 
A Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade Católica de Pelotas, no uso de suas 

atribuições, torna público a alteração abaixo especificada relativa ao Edital N° 29/2018 – PRAC,  
que ALTERA O ITEM 2 do Processo Seletivo de Bolsistas e Voluntários de Extensão, conforme 
segue: 

 
2. Cronograma e prazos 

ATIVIDADES DATAS LOCAIS 

Inscrições  19 a 26 de março de 2018 
Formulário disponível no 
Portal UCPel e no link: 

Formulário de Inscrição 

Análise  27 de março de 2018 Pró-Reitoria Acadêmica 

Resultado final para os selecionados que não necessitarão realizar 
entrevista 

28 de março de 2018 Portal UCPel e SAPU 

Data limite para entrega da documentação e do Termo de Adesão (BEX 
ou VEX) para os selecionados que não necessitarão realizar entrevista 3 de abril de 2018 Central de Atendimento da 

UCPel 

Início das atividades para os selecionados que não necessitarão 
realizar entrevista 

 
03 de abril de 2018 

Entrevistas 27/03/2018 a 3/04/2018 

Resultado final para os selecionados que realizarão entrevista 4 de abril de 2018 Portal UCPel e SAPU  

Data limite para entrega da documentação e do Termo de Adesão (BEX 
ou VEX) para os selecionados que realizarão entrevista 6 de abril de 2018 Central de Atendimento da 

UCPel  

Início das atividades para os selecionados que realizarão entrevista 
 

06 de abril de 2018 

Término das atividades Conforme cronograma de cada programa ou projeto 

Preenchimento do formulário de efetividade do aluno extensionista  
Coordenador/Orientador, 
todo dia 15 de cada mês 

Formulário disponível no 
link: 

Avaliação mensal 

Preenchimento do formulário da avaliação de desempenho do aluno 
extensionista 

Coordenador/Orientador, 
no final 

de cada período letivo 

Formulário disponível no 
link: 

 Avaliação de 
Desempenho Final 

  
Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 

  Secretaria da Reitoria da Universidade Católica de Pelotas, aos vinte e dois dias do 
mês de março de 2018. 
 

 
Prof.ªDra. Patricia Haertel Giusti 

Pró-Reitora Acadêmica 
 


