
 

 
 

 
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

 
RETIFICAÇÃO EDITAL PROEXT Nº 13, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
Seleção de Projetos ou Programas para concessão de bolsas do Programa de Bolsa de 

Extensão da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (PROBEXT 
UFCSPA 2020) 

 
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (PROEXT) faz saber que estão abertas as inscrições para 
concessão de bolsas do PROBEXT UFCSPA para programas e projetos de extensão. 
 
ALTERAÇÃO ITENS 10 E 12: CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO 
alterações sinalizadas em vermelho 
 
10 DOS RELATÓRIOS PARCIAL E FINAL 
 
10.1 O Coordenador do projeto ou programa deverá apresentar à PROEXT relatório parcial 
e final das atividades desenvolvidas, utilizando formulários específicos disponíveis no SiEx. 

10.1.1 O relatório parcial deverá ser apresentado até 31 de agosto de 2020 e o 
relatório final até 30 de abril de 2021. 

10.1.2 Os projetos ou programas que não apresentarem relatório parcial, 
independente de terem ou não bolsas concedidas, não poderão se candidatar à concessão 
de bolsas pelo PROBEXT-UFCSPA no ano seguinte. 
 
12 CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO 
 

ATIVIDADES DATA 

Recebimento das propostas através do cadastramento no SiEx, 
conforme instruções do item 3 deste Edital 

Até 11/11/2019 

Avaliação das propostas Até 29/11/2019 

Divulgação do resultado provisório das propostas selecionadas 04/12/2019 

Prazo final para solicitação de reconsideração de julgamento 06/12/2019 

Divulgação do resultado final das propostas selecionadas 13/12/2019 

Período de inscrição de candidatos a bolsistas dos projetos ou 
programas na Secretaria de Extensão (sala 217) 

16/12/2019 a 
13/03/2020 

Período de seleção de candidatos 16 a 21/03/2020 

Prazo final para entrega da ata final de seleção de bolsistas à 
Secretaria de Extensão 

23/03/2020 

Divulgação do resultado da seleção de bolsistas  24/03/2019 



 

 
 

Período para assinatura do termo de compromisso dos bolsistas 
selecionados na Secretaria de Extensão (sala 217) 

25 a 27/03/2020 

Entrega do relatório parcial do projeto ou programa de extensão via 
SiEx 

31/08/2020 

Entrega do relatório final do bolsista e/ou voluntário, com parecer 
do coordenador do projeto ou programa por meio digital, para 
proext@ufcspa.edu.br e entrega do relatório final do projeto ou 
programa pelo coordenador via SiEx.  

30/04/2021 

 
Porto Alegre, 06 de novembro de 2019. 

 
 

Débora Fernandes Coelho 
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

 
 

Aline Lins Camargo 
Coordenação de Extensão e Cultura 


