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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

REITORIA - COORD PROJET PROGRAM E AÇÕES

RETIFICAÇÃO Nº 7 / 2020 - CPPAÇ/REIT (11.01.18.79) 

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Blumenau-SC, 14 de maio de 2020.

Retificação do Edital 72/2019

A reitora do Instituto Federal Catarinense (IFC), Sônia Regina de Souza Fernandes, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a retificação do Edital 72/2019 o qual trata do apoio à realização do
Encontro de Egressos e Ex-servidores nos campi do IFC.

Onde se lê:

7. CRONOGRAMA

Atividades Data

Lançamento e divulgação da chamada 06 de dezembro de 2019

Período para a submissão das propostas De 07 a 27 de novembro 2019

Validação das propostas pelas chefias imediatas Até 29 de novembro de 2019

Admissibilidade 02 de dezembro de 2019

Período para apresentação das reconsiderações Até 04 de dezembro

Divulgação do resultado de reconsideração em
relação a admissibilidade 06 de dezembro de 2019

Divulgação do resultado 11 de dezembro de 2019

*Período para descentralização dos recursos
financeiros da PROEX ao Campus até 15 de maio de 2020

Período recomendado para execução do
evento 01 de junho a 30 de outubro de 2020

Prestação de contas, envio do relatório final e
do certificado de regularidade Até 30 de outubro de 2020

*Conforme disponibilidade orçamentária

Leia-se:

7. CRONOGRAMA

Atividades Data

Lançamento e divulgação da chamada 06 de dezembro de 2019
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Período para a submissão das propostas De 07 a 27 de novembro 2019

Validação das propostas pelas chefias
imediatas Até 29 de novembro de 2019

Admissibilidade 02 de dezembro de 2019

Período para apresentação das reconsiderações Até 04 de dezembro

Divulgação do resultado de reconsideração em
relação a admissibilidade 06 de dezembro de 2019

Divulgação do resultado 11 de dezembro de 2019

*Período para descentralização dos recursos
financeiros da PROEX ao Campus

Descentralização de recurso financeiro
suspensa por tempo indeterminado

Período recomendado para execução do
evento

A realização do evento está suspensa por
tempo indeterminado devido a pandemia de

COVID-19

Prestação de contas, envio do relatório final e
do certificado de regularidade Até 30 de outubro de 2020

*Conforme disponibilidade orçamentária

(Assinado digitalmente em 14/05/2020 17:32 ) 
FERNANDO JOSE TAQUES 
PRO-REITOR(A) - TITULAR 
PROEX/REIT (11.01.18.92) 
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