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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DISCENTE 

XXXI ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 13/2022- PROGRAD/UFC 

 

A Pró-Reitora de Graduação, da Universidade Federal do Ceará-UFC, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, resolve tornar público a retificação ao Edital nº 13, de 16 de 

agosto de 2022. Mantém-se inalteradas as demais disposições deste Edital. 

 

Onde se lê:  

[...] 

A Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, da Universidade Federal do Ceará- UFC, por meio 

da Coordenadoria de Acompanhamento Discente - CAD, torna pública a abertura das 

inscrições para XXXI ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UFC e estabelece as 

normas relativas a participação no evento, sendo parte dos Encontros Universitários de 2022, 

que será realizado no período de 23a 25 de novembro de 2022, por meio da plataforma virtual 

por meio da plataforma virtual https://eu2022.ufc.br 

Leia-se: 

A Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, da Universidade Federal do Ceará- UFC, por meio 

da Coordenadoria de Acompanhamento Discente - CAD, torna pública a abertura das 

inscrições para XXXI ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UFC e estabelece as 

normas relativas a participação no evento, sendo parte dos Encontros Universitários de 2022, 

que será realizado no período de 23a 25 de  novembro de 2022, por meio da plataforma virtual 

por meio da plataforma virtual http://www.encontrosuniversitarios.ufc.br/ 

 

Onde se lê:  

[...] 

3 INSCRIÇÕES 

3.2 O período de inscrição será do dia 16 de agosto a 16 de setembro de 2022 (até as 

23h59min), exclusivamente, por meio eletrônico, no endereço: https://eu2022.ufc.br/, na 

opção "lnscrição". Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

Leia-se: 

3 INSCRIÇÕES 

3.2 O período de inscrição será do dia 16 de agosto a 16 de setembro de 2022 (até as 

23h59min), exclusivamente, por meio eletrônico, no endereço: 

http://www.encontrosuniversitarios.ufc.br/, na opção "lnscrição". Não serão aceitas inscrições 

fora do prazo.  
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