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RETIFICAÇÃO IV 

Edital nº 012/2017 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

EXTENSÃO-PIBEX  

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto da Unifesspa, 

as Resoluções nº 003/2014 e nº 031/2015 CONSEPE e o Decreto nº 7.234/2010 PNAES, 

torna pública a alteração dos itens 3 (caput) , 3.4 e 13 DO CRONOGRAMA e acréscimo 

do   Edital nº Edital nº 012/2017 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

EXTENSÃO-PIBEX 17 de julho de 2017. 

 

1) Onde se lê:   

3. DA OFERTA DE BOLSAS E DO FINANCIAMENTO 

3.4. Nenhum outro elemento de despesa dos Programas ou Projetos de Extensão será 

custeado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, nos termos deste edital. 

 

1.1) Leia-se:   

3. DA OFERTA DE BOLSAS E DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES 

3.4. Nenhum outro elemento de despesa dos Programas ou Projetos de Extensão será 

custeado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, nos termos deste edital. 

  3. DO FOMENTO ÀS ATIVIDADES DO PROJETO  

3.4 Será destinado recurso no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para custeio 

das ações de extensão previstas no cronograma de atividades dos PROGRAMAS 

aprovados neste edital. O referido recurso atenderá ações realizadas na região de 

abrangência da Unifesspa (PDI, 2018). O acesso ao recurso dependerá de prévia 

manifestação PROTOCOLADA do(a) interessado(a)  e será distribuído por cota como 

segue: 

3.4.1 Será exclusivamente para custeio de diárias e passagens de servidores e/ou 

transporte (combustível) e diárias de motorista, na proporção de até R$ 1.000,00 (um 



mil reais) por programa para atendimento de demandas com previsão no cronograma 

de atividades. 

§ Conforme disponibilidade financeira, o valor destinado ao custeio das atividades 

mencionadas no item 4, poderá ser aditado mediante projeções orçamentárias na PGO 

2019.  

 

2) Onde se lê:   

4. DA VALIDADE  

4.1 A validade do presente edital será de 01 (um) ano (conforme item 13. DO 

CRONOGRAMA), podendo ser renovada por igual ou menor período, a critério da Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis – PROEX, observadas as normas internas da 

instituição e a legislação que rege a política de extensão universitária. 

 

2.2) Leia-se:   

4.1 A validade do presente edital será de 02 (dois) anos (conforme item 13. DO 

CRONOGRAMA) exclusivamente para PROGRAMAS, podendo ser renovada por 

igual ou menor período, a critério da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis – 

PROEX, observadas as normas internas da instituição e a legislação que rege a política 

de extensão universitária. 

 

     3) Onde se lê: 

13. DO CRONOGRAMA 

O presente edital seguirá as etapas e prazos conforme apresentados no cronograma a 

seguir:  

ETAPAS PRAZOS 

Lançamento do edital 17/07/2017 

Inscrição com submissão de propostas 

no Módulo de Extensão do SIGAA 

27/07 a 14/08/2017 

Publicação da lista de avaliadores ad hoc 16/08/2017 

Homologação das propostas 16/08/2017 

Recurso à homologação das propostas 17/08/2017 

Julgamento de recurso à homologação 18/08/2017 

Resultado do julgamento do recurso à 

homologação 

18/08/2017 

Avaliação das propostas e 

documentação em anexo 

01 a 14/09/2017 

Divulgação do resultado parcial 18/09/2017 



Interposição de recursos e solicitação do espelho de 

avaliação 

19 e 20/09/2017 

Julgamento de recurso 21 e 22/09/2017 

Resultado do julgamento do recurso 22/09/2017 

Divulgação do resultado final 22/09/2017 

Lançamento do Edital de Seleção de Bolsista(s) 22/09/2017 

Inscrição de candidatos ao Edital de Seleção de 

Bolsista(s) 

25 a 27/09/2017 

Seleção de bolsista(s) pelo/a coordenador/a 28 a 29 /09/2017 

Resultado parcial da seleção de bolsista(s) 02/10/2017 

Recurso ao resultado parcial da seleção de 

bolsista(s) 

03/10/2017 

Julgamento do recurso ao resultado parcial da 

seleção de bolsista(s) 

04/10/2017 

Resultado final da seleção de bolsista(s) 05/10/2017 

Cadastro de bolsista(s) selecionado(s) pelo 

coordenador/a 

05 e 06/10/2017 

Período de atividades dos bolsistas 09/10/2017 a 09/10/2018 

Envio do relatório parcial 10/04/2018 

Envio do relatório final Até 10/10/2018 

Período de validade do Edital 09/10/2017 a 09/10/2018 

 

     3.1 Leia-se: 

13. DO CRONOGRAMA 

O presente edital seguirá as etapas e prazos conforme apresentados no cronograma a 

seguir:  

ETAPAS PRAZOS 

Lançamento do edital 17/07/2017 

Inscrição com submissão de propostas 

no Módulo de Extensão do SIGAA 

27/07 a 14/08/2017 

Publicação da lista de avaliadores ad hoc 16/08/2017 

Homologação das propostas 16/08/2017 

Recurso à homologação das propostas 17/08/2017 

Julgamento de recurso à homologação 18/08/2017 

Resultado do julgamento do recurso à 

homologação 

18/08/2017 

Avaliação das propostas e 

documentação em anexo 

01 a 14/09/2017 

Divulgação do resultado parcial 18/09/2017 

Interposição de recursos e solicitação do espelho de 

avaliação 

19 e 20/09/2017 

Julgamento de recurso 21 e 22/09/2017 



Resultado do julgamento do recurso 22/09/2017 

Divulgação do resultado final 22/09/2017 

Lançamento do Edital de Seleção de Bolsista(s) 22/09/2017 

Inscrição de candidatos ao Edital de Seleção de 

Bolsista(s) 

25 a 27/09/2017 

Seleção de bolsista(s) pelo/a coordenador/a 28 a 29 /09/2017 

Resultado parcial da seleção de bolsista(s) 02/10/2017 

Recurso ao resultado parcial da seleção de 

bolsista(s) 

03/10/2017 

Julgamento do recurso ao resultado parcial da 

seleção de bolsista(s) 

04/10/2017 

Resultado final da seleção de bolsista(s) 05/10/2017 

Cadastro de bolsista(s) na primeira oferta 

selecionado(s) pelo coordenador/a 

05 e 06/10/2017 

Envio do relatório parcial 10/04/2018 

Período de atividades dos bolsistas 09/10/2017 a 09/10/2019 

Envio do relatório final Até 09/11/2019 

Período de validade do Edital 09/10/2017 a 09/10/2019 

 

 

Marabá, 31 de agosto de 2018. 

 

 

 
Profº. Dr. Diego de Macedo Rodrigues 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis 

Portaria nº 515/2017 – Reitoria 

PROEX/Unifesspa 


