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Universidade	  Estadual	  Vale	  do	  Acaraú	  -‐	  UVA	  
Pró-‐Reitoria	  de	  Extensão	  e	  Cultura	  -‐	  PROEX	  

	  
EDITAL	  Nº	  42	  /	  2016,	  de	  20	  de	  julho	  de	  2016	  -‐	  RETIFICAÇÃO	  

	  
PROCESSO	  SELETIVO	  PREVEST/UVA	  2016.2	  

	  
A	  Universidade	  Estadual	  Vale	  do	  Acaraú	  (UVA),	  por	  meio	  da	  Pró-‐Reitoria	  de	  Extensão	  e	  
Cultura	  (PROEX),	  torna	  público	  a	  RETIFICAÇÃO	  do	  Cronograma	  de	  Atividades	  do	  Edital	  
Nº	  42/2016,	  referente	  ao	  período	  de	  inscrições	  e	  validação	  (item	  5)	  publicado	  em	  20	  
de	  julho	  de	  2016,	  conforme	  especificado	  a	  seguir:	  

1.	  DA	  INSCRIÇÃO	  E	  VALIDAÇÃO	  

1.1. As	  inscrições	  serão	  recebidas	  no	  período	  de	  20	  de	  julho	  a	  01	  de	  agosto	  de	  2016,	  
exclusivamente	   pela	   Internet,	   com	   preenchimento	   do	   Formulário	   de	   Inscrição	  
online	  no	  endereço	  www.uvanet.br/proex,	  ou	  acessando	  o	  link	  do	  PREVEST/UVA,	  
na	  sessão	  SERVIÇOS,	  na	  página	  da	  UVA	  na	  Internet:	  www.uvanet.br	  .	  	  
	  

1.2. A	  inscrição	  somente	  será	  efetivada	  após	  a	  validação	  da	  inscrição,	  que	  deverá	  ser	  
feita	   no	   período	   de	   21	   de	   julho	   a	   02	   de	   agosto	   de	   2016	   na	   Pró-‐Reitoria	   de	  
Extensão	  e	  Cultura	  (PROEX),	  que	  funciona	  no	  Memorial	  da	  Educação	  Superior	  de	  
Sobral	  (MESS),	  no	  campus	  da	  CIDAO,	  localizado	  na	  Avenida	  Dr.	  Guarany,	  nº	  535,	  
Bairro	  Derby	  Clube,	  de	  segunda	  a	  sexta-‐feira,	  das	  8h	  às	  11h30min	  e	  das	  14h	  às	  
17h30min.	  

	  

Campus	  da	  Betânia,	  Sobral-‐CE,	  27	  de	  julho	  de	  2016.	  

	  
	  
	  
	  

Prof.ª	  Dr.ª	  Maristela	  Inês	  Osawa	  Vasconcelos	  
Pró-‐Reitora	  de	  Extensão	  e	  Cultura	  

	  

	  

Prof.	  Dr.	  Fabianno	  Cavalcante	  de	  Carvalho	  
Reitor	  


