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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS (PRAC)

OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 23/2020 - PRAC (11.00.49) 
(Identificador: 202084163) 

Nº do Protocolo: 23074.016048/2020-73
João Pessoa-PB, 18 de Março de 2020.

REITORIA - GABINETE DA REITORIA

Título: SOLICITA RETIFICAÇÃO da Portaria n.º 090/2020/GR/REITORIA/UFPB de 17 de março de
2020 

Assunto: 995 - PEDIDOS, OFERECIMENTOS E INFORMAÇÕES DIVERSAS

Magnífica Reitora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, e em conformidade com o que foi acordado em reunião com
todos os servidores da Pró-Reitoria de Extensão, no dia 17/03 na sala da SODS, solicitamos a
retificação da Portaria n.º 090/2020/GR/REITORIA/UFPB de 17 de março de 2020, nos seguintes
termos:

Onde se lê,

"Art. 11. A Secretaria do Gabinete da PROEX e as coordenações funcionarão apenas no turno da
manhã, com um número mínimo de servidores, através do sistema de rodízio.
Parágrafo único. Toda a comunicação com os diversos setores da PROEX deverá ser feita
através do sistema SIGAA ou, excepcionalmente, atravaés de outras ferramentas on line."

Leia-se,

Art. 11. A Secretaria do Gabinete da PROEX, como também suas coordenações, funcionarão em
caráter não presencial, em regime de home office e todas as solicitações serão atendidas por
meio do e-mail [atendimentoproex@prac.ufpb.br] ou pelos e-mails das respectivas
coordenações, já divulgados no site da Pró-Reitoria.
Parágrafo único. Toda a comunicação dos diversos setores da PROEX com as demais unidades
da UFPB e comunidade universitária será realizada através dos sistemas SIGAA, SIPAC e
SIGADMIN , pelo site da PROEX [www.prac.ufpb.br] ou pelos e-mails das unidades e das equipes
da Pró-Reitoria.

Atenciosamente,

(Autenticado em 18/03/2020 11:57) 
ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO 

PRO-REITOR(A) - TITULAR 
Matrícula: 331523 
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