
 

Retificação 02 DO EDITAL nº 01/2019 – PAEX-PROCEU/UDESC – PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA (PAEX) E PROGRAMA DE INCENTIVO À CREDITAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

(PROCEU)  

O Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, Professor Fábio Napoleão, torna público aos interessados 

que nesta data os seguintes suitens sofreram as alterações que seguem: 

Incorporação de subitens: 

6.2.2 Para efeito de efetivação da submissão da ação como concorrente ao Edital PAEX-PROCEU será 

considerado o envio da proposta até a data prevista no subitem 13.2 em pelo menos uma das plataformas 

de registro de extensão, ou seja, no SIGProj e/ou no SGPe. 

Alteração do subitem 7.8.2: 

Onde se lê:  

7.8.2 Da Classificação Final: I - Dar-se-á por ordem decrescente dos pontos obtidos; II - O resultado final será 

divulgado com a seguinte classificação da ação de Extensão: 1) Contemplada com recursos e bolsas – quando a 

ação obtiver nota igual ou superior a 70% (setenta por cento) do total de pontos possíveis do questionário de 

avaliação da proposta; 2) Não contemplada com recursos e bolsas – quando a ação não atingir a nota mínima 

de corte 70% (setenta por cento) na avaliação da proposta; III - Ação de extensão que não atingir nota mínima 

de 70% (setenta por cento), poderá o servidor tão somente alocar carga horária na atividade. 

Leia-se: 

7.8.2 Da Classificação Final: I - Dar-se-á por ordem decrescente dos pontos obtidos; II - O resultado final será 

divulgado com a seguinte classificação da ação de Extensão: 1) Contemplada com recursos e bolsas – quando a 

ação obtiver nota igual ou superior a 70% (setenta por cento) do total de pontos possíveis do questionário de 

avaliação da proposta; 2) Não contemplada com recursos e bolsas – quando a ação não atingir a nota mínima 

de corte 70% (setenta por cento) na avaliação da proposta; III - Ação de extensão que não atingir nota mínima 

de 70% (setenta por cento), poderá o servidor tão somente alocar carga horária na atividade, desde que a 

pontuação obtida não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos possíveis do questionário 

de avaliação da proposta. 

Alteração do subitem 13.2: 

Onde se lê: 

13.2 Para efeito de avaliação, ranqueamento e seleção das ações de extensão eis as seguintes datas pré-

fixadas pela PROEX:  

ETAPAS DATAS 

Lançamento do Edital PAEX-PROCEU 28/08/2019 

Avaliação e tramitação das propostas nos Centros 28/08 a 14/10/2019 

Submissão das propostas no SIGProj pelos proponentes Até 16/10/2019 

Avaliação ad hoc das propostas Até 29/11/2019 

Divulgação da classificação provisória 03/12/2019 

Interposição de recursos 04/12/2019 a 06/12/2019 

Resultado dos recursos e divulgação da classificação final 20/12/2019 
 

 



Leia-se: 

13.2 Para efeito de avaliação, ranqueamento e seleção das ações de extensão eis as seguintes datas pré-

fixadas pela PROEX:  

ETAPAS DATAS 

Lançamento do Edital PAEX-PROCEU 28/08/2019 

Avaliação e tramitação das propostas nos Centros 28/08 a 14/10/2019 

Submissão das propostas pelos proponentes Até 16/10/2019 

Avaliação ad hoc das propostas Até 29/11/2019 

Divulgação da classificação provisória 03/12/2019 

Interposição de recursos 04/12/2019 a 06/12/2019 

Resultado dos recursos e divulgação da classificação final 20/12/2019 
 

 

 

 

                                                                                                        Florianópolis, 25 de outubro de 2019 

 

  

                                                                                  Prof. Fábio Napoleão  
                                         Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade - PROEX/UDESC 


