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RETIFICAÇÃO EDITAL

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudan�s

 

RETIFICAÇÃO EDITAL PROEXT 10 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

 

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 2020/2021)

 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudan�s 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.
 
Re�ficação 1 do Edital de abertura de inscrições para concessão de bolsas do PROBEXT UFCSPA para programas e projetos de extensão
 
Diante do período de instabilidade do Sistema de Extensão - SIEX, usado como plataforma para inscrição de projetos e programas de extensão na UFCSPA,
prorroga-se o prazo de inscrição para propostas para o PROBEXT UFCSPA 2020/2021.
 
Sendo assim, onde se lê no item 04 DA HOMOLAÇÃO DAS PROPOSTAS:
 
4.1 As propostas homologadas serão divulgadas em 18/01/2021.
 
Leia-se:
 
4.1 As propostas homologadas serão divulgadas em 25/01/2021.
 
Da mesma forma, onde se lê no item 14 CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO
 

ATIVIDADES DATA

Abertura do Edital 15/12/2020

Recebimento das propostas através do cadastramento no SiEx, conforme instruções do item 3 deste Edital Até
15/01/2021

Divulgação das propostas homologadas 18/01/2021

Avaliação das propostas Até
05/02/2021

Divulgação do resultado provisório das propostas selecionadas 08/02/2021

Prazo final para solicitação de recurso de julgamento 10/02/2021

Divulgação do resultado final das propostas selecionadas 22/02/2021

Período de inscrição de candidatos a bolsistas dos projetos ou programas via Google Forms 23/02/2021 a
02/03/2021

Período de seleção de candidatos 08 a
16/03/2021

Prazo final para encaminhamento do  Processo de seleção de bolsistas no SEI com a ata final de seleção de bolsistas à PROEXT 17/03/2021

Divulgação do resultado da seleção de bolsistas pela PROEXT 19/03/2021

Prazo final para encaminhamento do processo via SEI com o termo de compromisso assinado pelo bolsista e pelo coordenador Até
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26/03/2021

Início de vigência da bolsa e do projeto/programa 01/04/2021

Entrega do relatório parcial do projeto ou programa de extensão via SiEx 30/09/2021

Término da vigência da bolsa e do projeto/programa 31/03/2022

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. 30/04/2022

 

Leia-se:
 

ATIVIDADES DATA

Abertura do Edital 15/12/2020

Recebimento das propostas através do cadastramento no SiEx, conforme instruções do item 3 deste Edital Até
22/01/2021

Divulgação das propostas homologadas 25/01/2021

Avaliação das propostas Até
05/02/2021

Divulgação do resultado provisório das propostas selecionadas 08/02/2021

Prazo final para solicitação de recurso de julgamento 10/02/2021

Divulgação do resultado final das propostas selecionadas 22/02/2021

Período de inscrição de candidatos a bolsistas dos projetos ou programas via Google Forms 23/02/2021 a
02/03/2021

Período de seleção de candidatos 08 a
16/03/2021

Prazo final para encaminhamento do  Processo de seleção de bolsistas no SEI com a ata final de seleção de bolsistas à PROEXT 17/03/2021

Divulgação do resultado da seleção de bolsistas pela PROEXT 19/03/2021

Prazo final para encaminhamento do processo via SEI com o termo de compromisso assinado pelo bolsista e pelo coordenador Até
26/03/2021

Início de vigência da bolsa e do projeto/programa 01/04/2021

Entrega do relatório parcial do projeto ou programa de extensão via SiEx 30/09/2021

Término da vigência da bolsa e do projeto/programa 31/03/2022

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. 30/04/2022

 

 

Porto Alegre, 13 de janeiro de 2021.
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Débora Fernandes Coelho

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudan�s

 

 

Aline Alves Veleda

Coordenação de Extensão e Cultura

 

Documento assinado eletronicamente por Débora Fernandes Coelho, Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudan�s, em 13/01/2021, às 11:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Aline Alves Veleda, Coordenadora de Extensão e Cultura, em 13/01/2021, às 11:35, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1116156 e o código CRC 4572AF8C.
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