
 

Retificação 06 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 do Item 2 - OBJETO E VIGÊNCIA  

Onde se lê: 

2.1 O Edital PAEX-PROCEU, com vigência bianual, distribuirá por meio de procedimento classificatório 

recursos financeiros que totalizam R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para utilização em até 24 (vinte 

e quatro) meses, entre 1º de março de 2020 e 28 de fevereiro de 2022, assim como concederá 400 

(quatrocentas) bolsas acadêmicas (de 20 horas semanais) para o desenvolvimento de ações de Extensão da 

UDESC, com vigência de até 23 meses, entre 1º de março de 2020 e 31 de janeiro de 2022. 

Leia-se: 

2.1 O Edital PAEX-PROCEU, com vigência bianual, distribuirá por meio de procedimento classificatório 

recursos financeiros que totalizam R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para utilização em até 24 (vinte 

e quatro) meses, entre 9 de março de 2020 e 28 de fevereiro de 2022, assim como concederá 400 

(quatrocentas) bolsas acadêmicas (de 20 horas semanais) para o desenvolvimento de ações de Extensão da 

UDESC, com vigência de até 23 meses, entre 9 de março de 2020 e 31 de janeiro de 2022. 

Alteração do Item 8 - RECURSOS FINANCEIROS 

Onde se lê: 

8.6.1 O item “ f ”, só poderá ser incluído na proposta como item financiável na data de readequação 

orçamentária, após divulgação do resultado final, e na data de 15 de fevereiro de 2021, datas previstas no 

item 8.8 deste edital e deverão ser informadas pelos coordenadores de ações às Direções de Extensão dos 

Centros. A inclusão de bolsas como item financiável, visando melhor adequar o desenvolvimento da ação 

extensionista, será limitada a uma readequação/troca de rubrica anual por programa ou ação isolada de 

Extensão, devidamente justificada e condicionada à disponibilidade orçamentária, devendo respeitar os 

valores da bolsa na modalidade de Extensão indicados no item 9.2.1, bem como concedidas pelo prazo 

correspondente ao ano letivo, sendo: 2020: 10 meses, com vigência entre 1º de março e 31 de dezembro; 

2021/22: 11 meses, com vigência de 1º de março de 2021 a 31 de janeiro de 2022. 

Leia-se: 

8.6.1 O item “ f ”, só poderá ser incluído na proposta como item financiável na data de readequação 

orçamentária, após divulgação do resultado final, e na data de 15 de fevereiro de 2021, datas previstas no 

item 8.8 deste edital e deverão ser informadas pelos coordenadores de ações às Direções de Extensão dos 

Centros. A inclusão de bolsas como item financiável, visando melhor adequar o desenvolvimento da ação 

extensionista, será limitada a uma readequação/troca de rubrica anual por programa ou ação isolada de 

Extensão, devidamente justificada e condicionada à disponibilidade orçamentária, devendo respeitar os 



valores da bolsa na modalidade de Extensão indicados no item 9.2.1, bem como concedidas pelo prazo 

correspondente ao ano letivo, sendo: 2020: 10 meses, com vigência entre 9 de março e 31 de dezembro; 

2021/22: 11 meses, com vigência de 1º de março de 2021 a 31 de janeiro de 2022. 

Alteração do Item - 9 CONCESSÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO E PARTICIPAÇÃO DE DISCENTE VOLUNTÁRIO 

Onde se lê: 

9.4 A vigência das bolsas será de até 23 meses, com início no dia 1º de março de 2020 e término no dia 31 

de janeiro de 2022. 

Leia-se: 

9.4 A vigência das bolsas será de até 23 meses, com início no dia 9 de março de 2020 e término no dia 31 

de janeiro de 2022. 

Alteração do Item 10 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Onde se lê: 

10.1 A PROEX divulgará o resultado preliminar (Classificação Provisória) do Edital PAEXPROCEU até às 12h 

do dia 17 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 até o dia 28 de 

fevereiro de 2020, a ser publicado na sua página eletrônica institucional. 

Leia-se: 

10.1 A PROEX divulgará o resultado preliminar (Classificação Provisória) do Edital PAEXPROCEU até às 12h 

do dia 17 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 até o dia 6 de março 

de 2020, a ser publicado na sua página eletrônica institucional. 

Alteração do Item 13 – CRONOGRAMA 

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 09/12/2019 

Divulgação da classificação provisória até às 12h - 17/12/2019 

Interposição de recursos até 07/02/2020 

Resultado dos recursos e divulgação da classificação final até 28/02/2020 
 

 

 

 

 

 



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 até às 12h - 17/12/2019 

Interposição de recursos até 07/02/2020 

Resultado dos recursos e divulgação da classificação final até 06/03/2020 
 

 

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2020 

 

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


