
 

EDITAL PROEX Nº 28.2/2021 – PIBIEX 

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A HOMOLOGAÇÃO 

         PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À EXTENSÃO - PIBIEX 

 

 
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários – Proex, da Universidade Estadual 

do Tocantins (Unitins), considerando o Edital Proex nº 28/2021 – Pibiex, torna público o resultado da 
análise dos recursos interpostos contra a homologação das propostas, conforme segue abaixo: 
 
 

PROPOSTA OBSERVAÇÕES 

Apoio ao Projeto 
Pré-Vestibular 
Solidário 
 

Diante das argumentações do(a) proponente, e seguindo os dispostos no Edital Proex nº 
28/2021, que rege o atual processo seletivo do Pibiex: 
 
“8.1.3 A Proex não se responsabilizará por informações inverídicas e submissões que não 
forem recebidas em decorrência de eventuais problemas no envio, assim como não acatará 
envio de documentação incompleta ou fora do prazo determinado neste edital”. 
 
Logo, o item 8.1.4 reforça que a “não entrega dos documentos ou sua entrega incompleta 
acarretará na não homologação da inscrição do(a) candidato(a) à bolsista e sua eliminação 
do processo seletivo” 
 
Desta forma, não sendo possível aceitar a entrega de documentos faltantes após o período 
de inscrições, a Comissão Examinadora julga pelo indeferimento da referida inscrição. 

Declarando o 
IRPF – Imposto de 
Renda Pessoa 
Física 

Diante das argumentações do(a) proponente, e seguindo os dispostos no Edital Proex nº 
28/2021, que rege o atual processo seletivo do Pibiex: 
 
“8.1.3 A Proex não se responsabilizará por informações inverídicas e submissões que não 
forem recebidas em decorrência de eventuais problemas no envio, assim como não acatará 
envio de documentação incompleta ou fora do prazo determinado neste edital”. 
 
Logo, o item 8.1.4 reforça que a “não entrega dos documentos ou sua entrega incompleta 
acarretará na não homologação da inscrição do(a) candidato(a) à bolsista e sua eliminação 
do processo seletivo” 
 
Desta forma, não sendo possível aceitar a entrega de documentos faltantes após o período 
de inscrições, a Comissão Examinadora julga pelo indeferimento da referida inscrição. 

Respostas: recursos indeferidos 

 
O EDITAL PROEX Nº 28/2021 – PIBIEX tem caráter de benefício público, razão pela qual todas as fases do processo de seleção e concessão das bolsas terão 
ampla publicidade, inclusive com divulgação nominal dos beneficiados ao final do processo; 
O processo de seleção e distribuição das bolsas de extensão será realizado sem interferências pessoais, ideológicas, político-partidárias ou privilégios, baseando-
se sua análise e deferimento nas regras estabelecidas no EDITAL PROEX Nº 28/2021 – PIBIEX, nas informações e na documentação apresentadas pelos 
proponentes. 

                                                                                                                                                                                   
Palmas-TO, 13 de dezembro de 2021. 

                 
    
                   Kyldes Batista Vicente 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos 
Comunitários 

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 

                  

      

  Augusto de Rezende Campos 
  Reitor                                                                                                                                                                                                                  
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