
 
 

RESULTADO DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA NA 9ª SIEPE –  

ENEC - Encontro de Extensão e Cultura  

 

- JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA DE ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES E NAS ATIVIDADES 

Todas as justificativas foram DEFERIDAS. 

 

- JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA DE DOCENTES NAS APRESENTAÇÕES DE SEUS TRABALHOS 

 Todas as justificativas foram DEFERIDAS. 

 

- JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA DE AVALIADORES NAS BANCAS 

Todas as justificativas foram DEFERIDAS. 

 

- JUSTIFICATIVAS DE NÃO INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO NA 9ª                         

SIEPE – ENEC  

 

Todas as justificativas foram INDEFERIDAS. 

Fundamentos ao indeferimento: 

✓ Edital 9ª SIEPE 04/2017, item 2.2.3 “É obrigatória a inscrição no ENEC de Programas com seus                 

Projetos vinculados e Projetos Isolados que possuam bolsistas vinculados à PROEC e programas             

e projetos interessados em participar do edital de bolsas para 2017 e 2018, conforme regras do                

Edital de Bolsas PROEC”. 

✓ Edital PROEC/UFPR N.º 06/2017, item 11, inciso I, letra h “caso o Programa, Projetos vinculados               

ou Projeto Isolado não seja apresentado durante a SIEPE 2017 e a justificativa de ausência não                

seja aceita pelo CAEX, o Programa ou Projeto não concorrerá a Bolsas em 2018”. 

 

- JUSTIFICATIVAS DE NÃO APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO                     

INSCRITOS NA 9ª SIEPE - ENEC 

Todas as justificativas foram INDEFERIDAS. 

Fundamentos ao indeferimento: 

 

✓ Edital 9ª SIEPE 04/2017, item 2.2.3 “É obrigatória a inscrição no ENEC de Programas com seus                

Projetos vinculados e Projetos Isolados que possuam bolsistas vinculados à PROEC e programas             

e projetos interessados em participar do edital de bolsas para 2017 e 2018, conforme regras do                

Edital de Bolsas PROEC”. 

✓ Edital PROEC/UFPR N.º 06/2017, item 11, inciso I, letra h “caso o Programa, Projetos vinculados               

ou Projeto Isolado não seja apresentado durante a SIEPE 2017 e a justificativa de ausência não                

seja aceita pelo CAEX, o Programa ou Projeto não concorrerá a Bolsas em 2018”. 

 

 

Todos os Programas/Projetos de Extensão que não se inscreveram ou não se apresentaram na SIEPE               

2017 NÃO CONCORRERÃO A BOLSAS EM 2018.  

 

RECURSOS  

Os recursos devem ser realizados por e-mail para enec@ufpr.br com o assunto: Recurso sobre 

indeferimento da justificativa do Programa/Projeto <nome do projeto>, até dia 25/10/2017 às 23:59.  

Comissão Organizadora da SIEPE  

 
www.siepe.ufpr.br – e-mail: enec@ufpr.br 
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