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Universidade	  Estadual	  Vale	  do	  Acaraú	  -‐	  UVA	  
Secretaria	  de	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  Educação	  Superior	  -‐	  SECITECE	  

	  
EDITAL	  Nº	  39	  /	  2016,	  de	  01	  de	  julho	  de	  2016	  -‐	  RETIFICAÇÃO	  

	  
Termo	  de	  Descentralização	  de	  Crédito	  Orçamentário	  (TDCO)	  	  

Seleção	  Auxílio	  Financeiro	  Projeto	  Agentes	  Digitais	  
(JOVENS	  EMPREENDEDORES)	  

	  
A	  Fundação	  Universidade	  Estadual	  Vale	  do	  Acaraú	  (UVA)	  torna	  público	  a	  RETIFICAÇÃO	  
do	  Cronograma	  de	  Atividades	  do	  Edital	  Nº	  39/2016,	   (Quadro	  03,	   item	  14)	  publicado	  
em	  01	  de	  julho	  de	  2016,	  conforme	  especificado	  a	  seguir:	  

1. DO	  CRONOGRAMA	  DE	  ATIVIDADES	  
1.1. O	  Cronograma	  de	  Atividades	  para	  a	  seleção	  dos	  candidatos	  do	  Edital	  Nº	  39/2016	  

da	  Seleção	  Auxílio	  Financeiro	  do	  Projeto	  Agentes	  Digitais,	   indicado	  no	   item	  14,	  
passa	  a	  ser	  o	  seguinte:	  
	  
QUADRO	  03:	  Cronograma	  de	  Atividades	  (vagas	  indicadas	  no	  item	  14.1)	  

Inscrições	   01	  a	  31	  de	  julho	  de	  2016	  

Submissão	  do	  Desafio	  on-‐line	   01	  	  a	  07	  de	  agosto	  de	  2016	  

Divulgação	  Resultado	  do	  Desafio	   12	  de	  agosto	  de	  2016	  

Capacitação	  Empreendedora	   15	  de	  agosto	  a	  23	  de	  setembro	  
de	  2016	  

Submissão	  do	  modelo	  de	  negócio	   22	  a	  25	  de	  setembro	  de	  2016	  

Avaliação	  dos	  modelos	  de	  negócios	   26	  a	  29	  de	  setembro	  de	  2016	  

Publicação	  do	  Resultado	  Preliminar	   30	  de	  setembro	  de	  2016	  

Período	  para	  interposição	  de	  Recursos	   03	  e	  04	  de	  outubro	  de	  2016	  

Resultado	  Final	   06	  de	  outubro	  de	  2016	  

Primeiro	  mês	  da	  concessão	   Outubro	  de	  2016	  
	  

Campus	  da	  Betânia,	  Sobral-‐CE,	  25	  de	  julho	  de	  2016.	  

	  

Prof.	  Dr.	  Fabianno	  Cavalcante	  de	  Carvalho	  
Reitor	  


