
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 

EDITAL Nº 06/2020 - PROEX 

 

UNIFESSPA EM CANTO 

 

RETIFICAÇÃO I 

 

 

 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 

06/2020 – Proex UNIFESSPA EM CANTO, que retifica os seguintes dos itens: 

 

ONDE SE LÊ: 

7 DA VALIDADE DA BOLSA E DO COMPROMISSO DO BOLSISTA 

7.1 A validade da bolsa de extensão, a que se refere este edital, será de 10 meses e 

enquanto durar o vínculo do bolsista com a Ação Institucional (item 9 do cronograma). 

 

LEIA-SE: 

7 DA VALIDADE DA BOLSA E DO COMPROMISSO DO BOLSISTA  

7.1 A validade da bolsa de extensão, a que se refere este edital, será de 09 (nove) meses e 

enquanto durar o vínculo do bolsista com a Ação Institucional (item 9 do cronograma). 

 

ONDE SE LÊ: 

9. DO CRONOGRAMA 

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

 

ETAPAS PRAZOS 

Lançamento do edital 22/01/2020 



Cadastro no sistema 22 e 23/01/2020 

Inscrição de candidato à bolsa de extensão via SIGAA (na aba 
bolsas) 
Passos: Sistema SIGAA com login e senha/aba portal do 
discente/bolsas/oportunidade de bolsas/tipos de bolsa/selecionar 
extensão/selecionar projeto selecionar o ano 2020/buscar/clicar no 
projeto/preencher os campos obrigatórios (email, telefone e 

qualificações (basta mencionar a intenção de ser bolsista) / enviar 
registro como interessado) 

 

24/01/2020 a 

10/02/2020 

(até 23h59mim) 

Homologação das Inscrições na página da PROEX na página da 

PROEX e site da Unifesspa 

12/02/2020 

Recurso contra homologação das inscrições (endereço eletrônico 
extensão.proex@unifesspa.edu.br ) 

13/02/2020 

Divulgação de local e data de comparecimento para seleção na 
página da PROEX e site da Unifesspa 

14/02/2020 

Seleção de bolsista 
17 a 19/02/2020 

Resultado parcial de seleção de bolsista na página da PROEX e 

site da Unifesspa 

20/02/2020 

Recurso ao resultado parcial da seleção de bolsista, 
exclusivamente, pelo endereçoeletrônico 
extensao.proex@unifesspa.edu.br 

21/02/2020 

Resultado final da seleção de bolsista na página da PROEX e site 

da Unifesspa 

24/02/2020 

Cadastro dos dados do bolsista no sistema 25 a 28/02/2020 

Período de substituição de bolsista 02/03 a 31/08/2020 

Período de atividades do bolsista 02/03 a 31/12/2020 

Envio do relatório final no SIGAA 04/12/2020 

Período de validade do edital De 20/01/2020 a 
30/12/2020 

 

LEIA-SE: 

9. DO CRONOGRAMA 

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

 

ETAPAS PRAZOS 

Lançamento do edital 22/01/2020 

Cadastro no sistema 22 e 23/01/2020 

Inscrição de candidato à bolsa de extensão via SIGAA (na aba 
bolsas) 
Passos: Sistema SIGAA com login e senha/aba portal do 
discente/bolsas/oportunidade de bolsas/tipos de bolsa/selecionar 
extensão/selecionar projeto selecionar o ano 2020/buscar/clicar no 
projeto/preencher os campos obrigatórios (email, telefone e 

qualificações (basta mencionar a intenção de ser bolsista) / enviar 
registro como interessado) 

 

24/01/2020 a 

16/03/2020 

(até 23h59mim) 

mailto:extensÃ£o.proex@unifesspa.edu.br
mailto:extensao.proex@unifesspa.edu.br


Homologação das Inscrições (com divulgação de local de 

horário de comparecimento)  na página da PROEX e site da 

Unifesspa 

17/03/2020 

Recurso contra homologação das inscrições (endereço eletrônico 
extensão.proex@unifesspa.edu.br ) 

18/03/2020 

  Publicação após recurso com local e data de comparecimento     
  para seleção na página da PROEX e site da Unifesspa 

19/03/2020 

Seleção de bolsista (entrevista, entrega de documentação e prática 

instrumental para o qual concorre) 

23 e 24/03/2020 

Resultado parcial de seleção de bolsista na página da PROEX e 

site da Unifesspa 

26/03/2020 

Recurso ao resultado parcial da seleção de bolsista, 
exclusivamente, pelo endereçoeletrônico 
extensao.proex@unifesspa.edu.br 

27/03/2020 

Resultado final da seleção de bolsista na página da PROEX e site 

da Unifesspa 

30/03/2020 

Cadastro dos dados do bolsista no sistema 31/03/2020 

Período de substituição de bolsista 02/04 a 30/11/2020 

Período de atividades do bolsista 01/04 a 30/12/2020 

Envio do relatório final no SIGAA 04/12/2020 

Período de validade do edital De 20/01/2020 a 
30/12/2020 

 

Marabá, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

Profº. Dr. Diego de Macedo Rodrigues 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis 

Portaria nº 515/2017 – Reitoria 

PROEX/Unifesspa 
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