
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

DIRETORIA DE EXTENSÃO 

COORDENADORIA DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

O presente edital traz publicamente as diretrizes para o ingresso no Projeto de Extensão 

Humanizando o Direito e Assistência Social, vinculado ao curso de Direito da Universidade 

Estadual do Tocantins (UNITINS).  

Apesar de ligado a um curso em específico, o projeto não tem o escopo de se ater apenas às 

atividades voltadas ao jurídico, mas sim a diversas áreas do conhecimento, de maneira a prezar 

pelo protagonismo de cada membro (a).  

 

Em: 

Onde se lê: 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições serão realizadas no período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2022, 

por meio do envio preenchimento do Formulário: https://forms.gle/4P4UKWMaRddXrGka9  

completamente preenchido conforme suas instruções, o qual será circulado através das redes 

sociais do projeto e de seus membros bem como no site oficial da UNITINS na parte 

“Concurso e Seleções”. 

 

Leia-se: 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições serão realizadas no período de 28 de novembro a 02 de fevereiro de 2023, 

por meio do envio preenchimento do Formulário: https://forms.gle/4P4UKWMaRddXrGka9  

completamente preenchido conforme suas instruções, o qual será circulado através das redes 

sociais do projeto e de seus membros bem como no site oficial da UNITINS na parte 

“Concurso e Seleções”. 

 

Onde se lê: 

9. DO CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO DATAS 

Divulgação do Edital 25/11/2022 

Período para inscrição 28/11/2022 a 02/12/2022 

Homologação das inscrições 05/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar (Portal da 

Unitins) 
05/12/2022 
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Prazo para interposição de recurso 

(direitohumanizando@gmail.com) 
06/12/2022 e 07/12/2022 

Resultado da análise dos recursos 

(direitohumanizando@gmail.com 

08/12/2022 

Divulgação do resultado final (Portal da Unitins) 09/12/2022 

 

Leia-se: 

9. DO CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO DATAS 

Divulgação do Edital 25/11/2022 

Período para inscrição 28/11/2022 a 02/02/2023 

Homologação das inscrições 05/02/2023 

Divulgação do resultado preliminar (Portal da 

Unitins) 
05/02/2023 

Prazo para interposição de recurso 

(direitohumanizando@gmail.com) 
06/02/2023 e 07/02/2023 

Resultado da análise dos recursos 

(direitohumanizando@gmail.com 

08/02/2023 

Divulgação do resultado final (Portal da Unitins) 09/02/2023 

 

Palmas - TO, 08 de dezembro de 2022. 

 

 

Vitor de Oliveira Roseno 

Integrante do Projeto de Extensão 

 

Kyldes Batista Vicente 
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários  

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 

 

Augusto de Rezende Campos 

Reitor 

Ato nº 820-NM 
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