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NOTA PÚBLICA SOBRE A AVALIAÇÃO DIGITAL DOS CURRÍCULOS DISCENTES

 

A Pró-reitoria de Extensão 

informa que foi detectada uma falha na avaliação dos currículos discentes ocasionando a não 

contabilização de alguns itens dos 

previsto do Barema publicado no Edital.

Ao ser detectada a falha, buscamos imediatamente saná

correção da fórmula algumas notas sofreram alterações, ampliando suas notas finais e outras 

não sofreram mudanças, ou seja, mantive

resultado parcial. E informa que continua em processo de análise dos recursos impetrados e o 

resultado final, pós recurso, terá sua publicação alterada para o dia 

O CIBEX antecipadamente externa pedido de 

 

Feira de Santana
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NOTA PÚBLICA SOBRE A AVALIAÇÃO DIGITAL DOS CURRÍCULOS DISCENTES

EDITAL PIBEX 01/2021 

oria de Extensão - PROEX e o Comitê Interno de Bolsa Extensão 

informa que foi detectada uma falha na avaliação dos currículos discentes ocasionando a não 

contabilização de alguns itens dos Currículos Lattes, assim algumas notas ficaram inferiores a

arema publicado no Edital. 

Ao ser detectada a falha, buscamos imediatamente saná-la. Vale salientar que com a 

correção da fórmula algumas notas sofreram alterações, ampliando suas notas finais e outras 

não sofreram mudanças, ou seja, mantiveram suas notas. Assim, o CIBEX publica novo 

resultado parcial. E informa que continua em processo de análise dos recursos impetrados e o 

resultado final, pós recurso, terá sua publicação alterada para o dia 26/11. 

O CIBEX antecipadamente externa pedido de desculpas pelo ocorrido.

Feira de Santana-Ba, 24 de novembro de 2021. 

 

 

NOTA PÚBLICA SOBRE A AVALIAÇÃO DIGITAL DOS CURRÍCULOS DISCENTES 

PROEX e o Comitê Interno de Bolsa Extensão – CIBEX 

informa que foi detectada uma falha na avaliação dos currículos discentes ocasionando a não 

, assim algumas notas ficaram inferiores ao 

la. Vale salientar que com a 

correção da fórmula algumas notas sofreram alterações, ampliando suas notas finais e outras 

ram suas notas. Assim, o CIBEX publica novo 

resultado parcial. E informa que continua em processo de análise dos recursos impetrados e o 

desculpas pelo ocorrido. 


