
 

Retificação 03 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 itens sofreram as alterações que seguem: 

Alteração ITEM 10 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO   
 
Onde se lê: 
 
10.1 A PROEX divulgará o resultado preliminar (Classificação Provisória) do Edital PAEX-PROCEU no 
dia 03 de dezembro de 2019, a ser publicado na sua página eletrônica institucional. Terminada a 
etapa recursal, a PROEX divulgará o resultado (Classificação Final) do Edital PAEX-PROCEU no dia 20 
de dezembro de 2019, a ser publicado na sua página eletrônica institucional. 
 
Leia-se:  
 
10.1 A PROEX divulgará o resultado preliminar (Classificação Provisória) do Edital PAEX-PROCEU no 
dia 12 de dezembro de 2019, a ser publicado na sua página eletrônica institucional. Terminada a 
etapa recursal, a PROEX divulgará o resultado (Classificação Final) do Edital PAEX-PROCEU no dia 23 
de dezembro de 2019, a ser publicado na sua página eletrônica institucional. 
 
Alteração do Item 11 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
 
Onde se lê:  
11.1. O pedido de recurso deverá ser encaminhado à Direção de Extensão do Centro, respeitando seu 
horário de expediente, através de formulário específico, entre os dias 04 a 06 de dezembro de 2019. 
A Direção de Extensão do Centro remeterá no dia 09 de dezembro de 2019 os recursos à PROEX via 
Comunicação Interna, visando avaliação e julgamento por pareceristas ad hoc.  
 
11.2 Não cabe recurso da decisão do Comitê de Extensão sobre a classificação final, que será 
publicada no dia 20/12/2019. 
 
Leia-se: 
 
11.1. O pedido de recurso deverá ser encaminhado à Direção de Extensão do Centro, respeitando seu 
horário de expediente, através de formulário específico, entre os dias 13 a 16 de dezembro de 2019. 
A Direção de Extensão do Centro remeterá no dia 17 de dezembro de 2019 os recursos à PROEX via 
Comunicação Interna, visando avaliação e julgamento por pareceristas ad hoc.  
 
11.2 Não cabe recurso da decisão do Comitê de Extensão sobre a classificação final, que será 
publicada no dia 23/12/2019. 
[...] 
 

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 no SIGProj pelos proponentes Até 16/10/2019 

Avaliação ad hoc das propostas Até 09/12/2019 

Divulgação da classificação provisória 12/12/2019 

Interposição de recursos 13/12/2019 a 16/12/2019 

Resultado dos recursos e divulgação da classificação final 23/12/2019 
 

 

                                                                                                     Florianópolis, 02 de dezembro de 2019 

 

  

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


