MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Edital PROGRAD/PROPLAD Nº02, de 09 de junho de 2014.
Prorroga o prazo de apresentação de
projetos
previsto
no
Edital
PROGRAD/PROPLAD nº 01/2014, e dá
outras providências.
As Pró-reitorias de Graduação (PROGRAD) e de Planejamento e Desenvolvimento
(PROPLAD), no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Geral da
Universidade Federal de Ouro Preto e pela Resolução CEPE nº 2855, tornam público a
prorrogação do prazo para apresentação de projetos previsto no Edital PROGRAD/PROPLAD
nº01/2014, conforme se segue:
1- Fica prorrogado o prazo de apresentação dos projetos à PROGRAD até o dia 23 de junho de
2014;
2- Os projetos deverão ser apresentados de acordo com os formulários (1. Formulário Modelo
Projeto; 2. Planilha Plano de Trabalho e 3. Planilha detalhamento dos itens financiáveis)
disponíveis no site da PROGRAD (http://www.prograd.ufop.br/index.php/editais);
2.1- Nas planilhas 2 e 3, onde se lê: material de custeio, leia-se, material de consumo,
conforme indicado no edital;
3- Os projetos deverão ser encaminhados para o e-mail nap@prograd.ufop.br (o email deve
conter como assunto: Edital PROPLAD/PROGRAD 2014), ou entregues presencialmente na
recepção da PROGRAD. A confirmação de recebimento do projeto será encaminhada para o email utilizado para envio da proposta ou, no caso de entrega física na PROGRAD, será
disponibilizado protocolo. Salientamos que é OBRIGATÓRIA também a entrega de arquivo
eletrônico de cada projeto, no caso da entrega física;
3.1- Ressaltamos que o horário de funcionamento da PROGRAD no dia 23 de junho será
de 08:00 as 12:00 horas, e não haverá atendimento no turno da tarde, conforme Portaria Nº
113, de 3 de abril de 2014 do Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
4- O projeto deverá conter assinatura que comprove a sua aprovação pelo Colegiado e a ciência
da Unidade Acadêmica.
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