
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITO RIA DE EXTENSÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOGO DAVID FERREIRA LIMA TRINDADE

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE (048) 3721-7428

E-mail: proex@contato.ufsc.br

A Equipe do Prometo Grupo Estudos Arbitragem (GEArb)

Florianópolis, 28 de setembro de 201 8

Assunto: Resposta à interposição de recurso

Em atenção à interposição de recurso referente ao Edital n' 7/201 8/PROEX recebido

em 27 de setembro de 2018, cumpre à Comissão de Análise e Avaliação do Edital (Portaria

5/PROEX/2018 de 17 de setembro de 2018) informar o atendimento de tal solicitação, haja

vista, a interpretação apresentada pelo requerente referente aos itens 2.2.3 e item 4.2 incisa

VI, do referido Edital.

Quanto ao item 7.5 Parágrafo único, cumpre-nos informar também o acatamento do pleito, em

que pese a discordância desta comissão de avaliação com a afirmação da impetrante de que

"os equívocos apontados pela comissão avaliadora configuram meras formalidades

plenamente sanáveis e que não podem impedir a análise da proposta da equipe". Isso, pois, a

usura no texto que consta na Declaração da Chefia de Departamento do caderno

encaminhado, ou seja, alteração manuscrita no texto do documento para substituir o número

do Edital ali contido, não se confunde com eno, tendo sido feito de maneira proposital e de

forma inadequada, especialmente em se tratando de alunos/professores da área do Direito e

que, desta forma, deveriam conhecer as implicações que uma usura em documento pode
ocasionar.

Atenciosamente,

Presidente da Comissão de Análise e Avaliação
de Projetos do Edital n. 7/201 8/PROEX



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOGO DAVID FERREIRA LAMA - TRINDADE

CEP: 88040-900 FLORIANÓPOLIS SC
TELEFONE (048) 3721-7428

E mail : proex@contato.ufsc.br

A Equipe do Projeto Equipe Fórmula UFSC 2019

Florianópolis, 28 de setembro de 201 8

Assunto: Resposta à interposição de recurso

Em atenção à interposição de recurso referente ao Edital n' 7/201 8/PROEX recebido

em 27 de setembro de 2018, cumpre à Comissão de Análise e Avaliação do Edital (Portaria

5/PROEX/2018 de 17 de setembro de 2018) informar o atendimento de tal solicitação, haja

vista, a interpretação apresentada pelo requerente referente aos itens 2.2.3 e 4.2 inciso V, do

referido Edital.

Atenciosamente

Presidente da Comissão de Análise e Avaliação
de Projetos do Edital n. 7/201 8/PROEX



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOGO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE

CEP: 88040-900 FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE (048) 3721-7428

E-mail: proex©)contato.ufsc.br

A Equipe do Projeto Sociedade de Debates

Florianópolis, 28 de setembro de 201 8

Assunto: Resposta à interposição de recurso

Em atenção à interposição de recurso referente ao Edital n' 7/201 8/PROEX recebido

em 27 de setembro de 2018, cumpre à Comissão de Análise e Avaliação do Edital (Portaria

5/PROEX/2018 de 17 de setembro de 2018) informar o atendimento de tal solicitação, haja

vista, a interpretação apresentada pelo requerente referente ao item 2.2.3, do referido Edital.

Atenciosamente,

Presidente;ãa Comissão de Aná .valiação
de Projetos do Edital n. 7/201 8/PROEX


