O Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, em caráter
excepcional e temporário, frente à emergência de saúde pública relacionada à
pandemia do coronavírus (COVID-19), torna público aos interessados que nesta
data foram alteradas as seguintes informações:
Onde se lê
IX DO CRONOGRAMA
Etapas
Divulgação da Chamada Institucional

Data
30/10/2019

Período de inscrição, tramitação e análise
dos projetos nas instâncias do Centro
Encaminhamento dos projetos à PROEN
acompanhado dos quadros constantes no
anexo 5 da Resolução nº 049/2017 –
CONSUNI
Publicação dos resultados no âmbito da
UDESC
Limite máximo para utilização dos recursos
com despesas de custeio e de capital

31/10/2019 a 29/11/2019

Envio da prestação de contas (despesas de
custeio e capital) para o setor financeiro do
Centro
Envio do relatório final de atividades
discentes (2020 e 2021) ao Coordenador do
projeto, conforme anexo 6 da Resolução nº
049 /2017 – CONSUNI
Encaminhamento e apreciação, no âmbito do
Centro, do relatório final do Coordenador do
Projeto de Ensino conforme anexo 7 da
Resolução nº 049 /2017 – CONSUNI

1ª quinzena de dezembro de 2020
1ª quinzena de dezembro de 2021

Até 04/12/2019

Até 21/02/2020
Até 16/11/2020
Até 16/11/2021

Até o final da 2ª quinzena de
fevereiro de 2022
Até o final da 1ª quinzena de
março de 2022

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DILMAR BARETTA em 06/08/2020 às 18:31:34.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00028510/2019 e o código I41Z49HY.
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Até 04/12/2019
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Até 30/06/2022i
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pelo Centro
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pelo Centro
Conforme calendário estabelecido
pelo Centro

Florianópolis, 06 de agosto de 2020.
Dilmar Baretta
Reitor
50% do montante será liberado agora e 50% até o final do semestre 2021-1. Os saldos poderão ser utilizados nos anos
seguintes, até o prazo máximo de 30/06/2022. Quanto aos prazos de encerramento dos exercícios, anualmente a PROAD
emite uma CI estabelecendo estes prazos de acordo com as orientações da SEF.
i

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por DILMAR BARETTA em 06/08/2020 às 18:31:34.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00028510/2019 e o código I41Z49HY.

Leia-se
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