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EDITAL Nº 017/2022 - PROEX 

 

CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O ENEM 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE 

EXTENSÃO 

 

 A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX), por meio de sua Divisão 

de Extensão (DIEX) da Diretoria de Extensão e Ação Intercultural (DEXT), no uso das 

atribuições que lhe conferem o Estatuto da Unifesspa, e amparada na Resolução nº 003/2014 

CONSEPE, o Decreto 7234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES – e no Decreto 7416/2010, torna pública a prorrogação do Edital nº 

17/2022 – Proex – Seleção publica de bolsistas para projetos de cursinho preparatório para o 

ENEM, que retifica os seguintes dos itens: 

 

ONDE SE LÊ: 

QUADRO 3 – CRONOGRAMA 
 

ETAPAS PRAZOS 

Lançamento do edital 15/07/2022 

Inscrição com submissão de propostas no módulo de 
extensão do SIGAA 

15/07 a 05/08/2022 
(até 23h59mim) 

Homologação das propostas 08/08/2022 

Recurso contra a homologação  09/08/2022 

Resultado final da homologação 10/08/2022 

Avaliação das propostas  
11 a 19/08/2022 

Divulgação do resultado parcial das avaliações 22/08/2022 

Interposição de recurso contra resultado parcial das 
avaliações via SIGAA (até 23h59mim) - (na aba “gerenciar 
minhas ações” / campo “solicitar reconsideração de 
avaliação) 

23/08/2022 

Julgamento de recurso contra resultado parcial 24/08/2022 

Divulgação do resultado final das propostas aprovadas 25/08/2022 

Inscrição para Bolsa de Extensão 
Passos: Sistema SIGAA com login e senha / aba portal do 
discente / bolsas / oportunidade de bolsas / tipo de bolsa – 

23/08 a 02/09/2022 



selecionar extensão / tipo de atividade – selecionar “projeto” 
/ buscar / na ação de seu interesse clicar na figura de busto 
humano (icone do meio)  / preencher os campos obrigatórios 
(email, telefone e qualificações – diga de seu interesse em 
participar da bolsa) /clicar em “registrar- se como 
interessado”. 

Homologação das inscrições e convocação para seleção 05/09/2022 

Seleção de bolsista 06 a 07/09/2022 

Divulgação do resultado parcial da seleção de bolsista 08/09/2022 

Recurso ao resultado parcial da seleção de bolsista pelo 
endereço eletrônico extensao.proex@unifesspa.edu.br 

09/09/2022 

Resposta ao recurso ao resultado parcial da seleção 12/09/2022 

Divulgação do resultado final da seleção de bolsista 13/09/2022 

Cadastramento dos dados do (a) bolsista selecionado no 
SIGAA e envio da documentação do (a) bolsista selecionado 
(a) via protocolo eletrônico (responsabilidade do 
coordenador (a)) 

14/09/2022 

Seleção para cadastro reserva em caso excepcionais. 15/10 a 30/12/2022 

Envio do relatório final no SIGAA Até 30/12/2022 

Atividades do bolsista 15/09 a 30/12/2022 

Validade do edital 15/07 a 30/12/2022 

 

LEIA-SE: 

QUADRO 3 – CRONOGRAMA 
 

ETAPAS PRAZOS 

Lançamento do edital 11/08/2022 

Inscrição com submissão de propostas no módulo de extensão do 
SIGAA 

11/08 a 19/08/2022 

(até 23h59mim) 

Homologação das propostas 22/08/2022 

Recurso contra a homologação 23/08/2022 

Resultado final da homologação 24/08/2022 

Avaliação das propostas  
25 a 31/08/2022  

Divulgação do resultado parcial das avaliações 01 /09/2022 

Interposição de recurso contra resultado parcial das avaliações 
via SIGAA (até 23h59mim) - (na aba “gerenciar minhas ações” / 
campo “solicitar reconsideração de 
avaliação) 

02/09/2022 

Divulgação do resultado final das propostas aprovadas 05/09/2022 
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Inscrição para Bolsa de Extensão 

Passos: Sistema SIGAA com login e senha / aba portal do discente 
/ bolsas / oportunidade de bolsas / tipo de bolsa – selecionar 
extensão / tipo de atividade – selecionar “projeto” 
/ buscar / na ação de seu interesse clicar na figura de busto humano 
(icone do meio) / preencher os campos obrigatórios (email, telefone 
e qualificações – diga de seu interesse em participar da bolsa) 
/clicar em “registrar- se como 
interessado”. 

06/09 a 16/09/2022 

Homologação das inscrições e convocação para seleção 19/09/2022 

Seleção de bolsista 20 a 23/09/2022 

Divulgação do resultado parcial da seleção de bolsista 26/09/2022 

Recurso ao resultado parcial da seleção de bolsista pelo 
endereço eletrônico extensao.proex@unifesspa.edu.br 

27/09/2022 

Divulgação do resultado final da seleção de bolsista 28/09/2022 

Cadastramento dos dados do (a) bolsista selecionado no SIGAA e 
envio da documentação do (a) bolsista selecionado 
(a) via protocolo eletrônico (responsabilidade do 
coordenador (a)) 

29 a 30/09/2022 

Seleção para cadastro reserva em caso excepcionais. 03/10 a 03/11/2022 

Envio do relatório final no SIGAA Até 30/12/2022 

Atividades do bolsista 03/10 a 30/12/2022 

Vigência do edital 11/08 a 30/12/2022 

 

Marabá, 11 de agosto de 2022. 
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Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Estudantis  
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