
Segunda  Prorrogação  do Edital  Prosur N 02 - 2015 - PROEX 

INSCRIÇÕES ATÉ 06/03/2015 

LEIA-SE: 

9. Do Local, Período e Horário das Inscrições: O acadêmico deverá realizar sua inscrição na 
Direção de Extensão, do Centro de Ensino onde está matriculado, no período de 05 de fevereiro 
de 2015 a 06 de MARÇO de 2015, no horário de funcionamento da direção de extensão de cada 
centro de ensino.  

10. Da divulgação do Resultado: O Resultado deverá ser divulgado pela Pró-Reitoria de 
Extensão, Cultura e Comunidade que procederá à publicação dos resultados do processo de 
seleção no endereço eletrônico www.udesc.br e no mural da UDESC no Hall do prédio da 
Reitoria no dia até o dia 20 de março de 2015 até às 19 horas.  

11. Dos Recursos e das Disposições Gerais: Após a divulgação do resultado do processo de 
seleção, o acadêmico terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, à contar da data de divulgação dos 
resultados, para interpor recurso, ou seja até dia 30 de março de 2015. Os recursos para 
solicitar a revisão da sua classificação neste processo de seleção, deverão ser dirigidos ao Pró-
Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, devendo este documento apresentar a exposição de 
motivos e fundamentação que aponte as circunstâncias que justifique a revisão de sua 
classificação. O recurso deverá ser entregue e protocolado pessoalmente pelo candidato na 
Direção de Extensão de seu centro de ensino, que remeterá a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura 
e Comunidade - PROEX. Os centros mais distantes da Capital deverão enviar por SEDEX esta 
documentação, para atendermos aos prazos deste edital. Os recursos que não estiverem de 
acordo com as especificações acima serão indeferidos. O resultado dos recursos será 
divulgado até as 19 horas do dia 10 de Abril de 2015.  

12. Da Concessão do Auxílio Permanência: Dia 31 de março de 2015, o estudante 
contemplando no dia 20 de março de 2015, poderá buscar na direção de extensão do seu 
centro de ensino, os tickets que deverão ser apresentados no Restaurante Universitário, 
validando o uso do subsídio. A cada final de mês o estudante contemplado, deverá buscar na 
direção de extensão, dentro do horário de expediente do setor, os tickets correspondentes ao 
próximo mês. Os estudantes contemplados após o resultado do recurso deverão buscar os 
tickets dia 13 de abril de 2015. 

 


