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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS
DIRETORIA DE EXTENSAO

 

RECURSO DO RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL EXTENSÃO
03/2021 - PROREC

 

Os recursos do resultado preliminar do Edital 03/2021 deverão ser enviados em processo SEI do tipo “Geral: Análise e Encaminhamento de
Documentos”.

Preencher o campo “Especificação” com a palavra “Recurso”, e no campo “Interessados” escolher “DIREXT – Diretoria de Extensão”. Em “Nível de
acesso” escolha “restrito” e salve.

Inclua um documento no processo, do tipo memorando ou ofício ou declaração. No campo “Descrição” escreva “recurso” e no campo “Destinatários”
preencha com “DIREXT – Diretoria de Extensão”. Em “Nível de acesso” escolha “restrito” e clique em “Confirmar dados”.

O documento que abrirá é editável e nele devem ser preenchidas as seguintes informações:

Nome do proponente:

E-mail:

Câmpus:

Título do Projeto:

O que contesta:

Argumento da contestação (até uma lauda):

Por fim, envie o processo para a DIREXT – Diretoria de Extensão.

Boletim de Serviço Eletrônico em 05/07/2021 
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Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) FERNANDO MOLIN, DIRETOR(A), em (at) 04/07/2021, às 18:33, conforme
horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) RUBENS ALEXANDRE DE FARIA, PRO-REITOR(A), em (at) 05/07/2021, às 07:19,
conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the website)
h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verifica�on code)
2120565 e o código CRC (and the CRC code) 84B74BB0.

 

Referência: Processo nº 23064.017178/2021-83 SEI nº 2120565
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