
Retificação do Edital 001/2019/UFSJ/PROPE 

Universidade Federal de São João del
São João del-Rei – MG – Brasil – CEP: 36.30

A Universidade Federal de São João del
financeiro à organização de eventos. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
3.1.2. O orçamento do transporte deve ser obtido na Prefeitura de 
preenchimento da proposta. 
 
LEIA-SE: 
 
3.1.2. O orçamento do transporte deve ser obtido na Prefeitura de 
preenchimento da proposta, onde devem ser obtidas também instruções referentes à legislação vigente
especial, o Decreto nº 9.287, de 15 de fevereiro de 2018
 
ONDE SE LÊ: 
 
7.6. Será possível mudança na data do evento desde 
inicialmente. 
 
LEIA-SE: 
 
7.6. Será possível mudança na data do evento desde que informada à PROPE até 30 dias antes da data prevista 
inicialmente. 
 
Parágrafo Único Para o apoio serão disponibilizados
correspondente ao ano de realização do evento. Desta forma, n
um ano para outro. 
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Edital 001/2019/UFSJ/PROPE – Apoio à Organização de Eventos
 

 

 

Universidade Federal de São João del-Rei – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – 
CEP: 36.301-160 – E-mail: prope@ufsj.edu.br – Fone: (32) 3379

A Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ – torna pública a presente Retificação do 
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Para o apoio serão disponibilizados exclusivamente recursos orçamentários do exercício 
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Prof. Dr. André Luiz Mota 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Apoio à Organização de Eventos 
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 Praça Dom Helvécio, 74 
Fone: (32) 3379-5133 

Retificação do Edital para apoio 

(ou seu representante) para 

(ou seu representante) para 
, onde devem ser obtidas também instruções referentes à legislação vigente, em 

que informada à PROPE até 30 dias antes da data prevista 

7.6. Será possível mudança na data do evento desde que informada à PROPE até 30 dias antes da data prevista 

exclusivamente recursos orçamentários do exercício 
ão será autorizada alteração na data do evento de 

São João del-Rei, 14 de janeiro de 2019 


