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EDITAL

Prorrogação do período de avaliação de propostas,
conforme Edital nº 01/2020 – EdUFABC – Edital de
chamada para apresentação de propostas de
publicação de livros resultantes de ações culturais e
extensionistas.
O Coordenador da Editora UFABC torna pública a prorrogação do período de avaliação de
propostas, conforme Edital nº 01/2020 – EdUFABC – Edital para apresentação e seleção de
propostas de publicação de livros resultantes de ações culturais e extensionistas, Edital nº
02/2020 – EdUFABC – Edital de prorrogação do período de submissão de propostas ao Edital nº
01/2020 e Edital nº 03/2020 – EdUFABC – Edital de prorrogação do período de avaliação de
propostas ao Edital nº 01/2020 .
1. Ficam mantidas todas as condições previstas no Edital nº 01/2020 - EdUFABC, exceto as
expressas nos itens 5.1, 6.4 e 7, os quais passam a vigorar conforme segue:
5.1. O resultado da análise e seleção das propostas será publicado no site da EdUFABC
(http://editora.ufabc.edu.br) e no site da PROEC (http://proec.ufabc.edu.br) - a partir de 31 de
março de 2021.
6.4. Eventuais alterações ao resultado serão publicadas no site da EdUFABC
(http://editora.ufabc.edu.br) e no site da PROEC (http://proec.ufabc.edu.br) - a partir do dia 15
de abril de 2021.
7. DO CRONOGRAMA
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Data
Envio de propostas

Até às 23h59 do dia 20 de novembro de
2020

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco L · Subsolo · Fone: (11) 3356.7246/7247
editora@ufabc.edu.br

Resultado da análise e seleção das propostas

31 de março de 2021

Interposição de recursos

Até às 23h59 do dia 05 de abril de 2021

Publicação do resultado final

15 de abril de 2021
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