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ERRATA AO EDITAL N° 32/2021 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura PROExC/UNIRIO– comunica alterações ao Edital  nº32/2021: 

 

 

1. No item 7.2.16 do Edtial, onde se lê: 

 

“O Resumo de Atividades e da Frequência Mensal do bolsista na PROExC deverá ser entregue via endereço 

eletrônico doc.proexc@unirio.br e apresentar assinaturas originais do(a) bolsista e do(a) Professor(a) 

Coordenador(a). O não envio ou o atraso na entrega desse documento na data definida poderá implicar no 

não pagamento da bolsa no mês subsequente. O modelo da frequência mensal está disponível no site da 

PROExC - Resumo de Atividades e Frequência Mensal.” 

Leia-se: 

“O Resumo de Atividades e da Frequência Mensal do bolsista na PROExC deverá ser entregue por meio 

eletrônico definido pela PROExC. O não envio ou o atraso na entrega desse documento na data definida 

poderá implicar no não pagamento da bolsa no mês subsequente. O modelo da frequência mensal está 

disponível no site da PROExC - Resumo de Atividades e Frequência Mensal.” 

 

2. No item 7.3.12 do Edital, onde se lê: 

 

“O Resumo das Atividades e da Frequência mensal do bolsista deverá ser enviado a PROExC pelo 

Coordenador da ação para o endereço eletrônico doc.proexc@unirio.br, com as assinaturas do(a) bolsista e 

do(a) Professor(a) Coordenador(a). A não entrega ou o atraso na entrega desse documento na data definida, dia 

05 de cada mês, poderá implicar no não pagamento da bolsa no mês subsequente. O modelo do documento está 

disponível em “Documentos e formulários'', no site da PROEXC.” 

Leia-se: 

 

“O Resumo das Atividades e da Frequência mensal do bolsista deverá ser enviado a PROExC eletronicamente, 

por meio definido pela PROExC, com as assinaturas do(a) bolsista e do(a) Professor(a) Coordenador(a). A não 

entrega ou o atraso na entrega desse documento na data definida, dia 05 de cada mês, poderá implicar no não 

pagamento da bolsa no mês subsequente. O modelo do documento está disponível em “Documentos e 

formulários'', no site da PROEXC.” 
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