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RETIFICAÇÃO Nº 2 / 2022 - CPPAÇ/REIT (11.01.18.79) 

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Blumenau-SC, 10 de maio de 2022.

Retificação do Edital 72/2019

O Reitor Substituto do Instituto Federal Catarinense (IFC), Cladecir Alberto Schenkel, 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:

3. DOS EVENTOS 

3.1. Os eventos deverão ocorrer, impreterivelmente, até 30/10/2020.

3.2. Para o ano de 2020 poderão ser contemplados, conforme disponibilidade orçamentária e 

financeira, até 13 campi do IFC: Abelardo Luz, Araquari, Blumenau, Brusque, 
Camboriú, Fraiburgo, Ibirama, Luzerna, Rio do Sul,  São Bento do Sul, São 
Francisco do Sul, Sombrio e Videira. Os campi Concórdia e Santa Rosa do Sul 

realizaram seus eventos em 2018.

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

LEIA-SE:

3. DOS EVENTOS 

3.1. Os eventos deverão ocorrer, impreterivelmente, até novembro de 2022.

3.2. Para o ano de 2022 serão contemplados os campi: Brusque, Camboriú, Fraiburgo, São 

Bento do Sul, Sombrio e Videira, aprovados neste edital conforme resultado publicado 

em 10 de dezembro de 2019.

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 de 2019

Divulgação do resultado de reconsideração 

em relação a admissibilidade

06 de  dezembro de 2019

Divulgação do resultado 11 de dezembro de 2019

*Período para eventuais 
ajustes/adequações das propostas para o 

ano de 2022

Até 05 de junho de 2022

Período para descentralização dos 
recursos financeiros da PROEX ao 

Campus

até 13 de junho de 2022



Período recomendado para execução do 
evento

Junho a Novembro de 2022

Prestação de contas financeira (itens 
adquiridos) e envio do relatório final 

(ambos via SIGAA Extensão)

Até 31 de dezembro de 2022

*Em virtude da suspensão do Edital durante o período de pandemia da COVID-19, as 

propostas aprovadas serão devolvidas via sistema para adequações quanto ao cronograma, 

itens de despesa e/ ou demais alterações que se fizerem necessárias. 
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