
 

 

Retificação 1: DO EDITAL nº 02/2019 – EDIATAL DE EXTENSÃO A QUALQUER TEMPO 

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 7 – AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Onde se lê: 

7.1 A proposta (autuada em processo digital no SGPe) deve tramitar como segue: 1º) aprovação 

do mérito temático no Departamento; 2º) aprovação pela Direção de Extensão e pela Comissão 

de Extensão do cumprimento do que dispõem a Política de Extensão Universitária da Udesc e o 

Edital de Extensão Universitária a Qualquer Tempo; 3º) homologação pelo Conselho de Centro; 

4º) avaliação impondo nota numérica por 03 (três) pareceristas ad hoc; 5º) aprovação ou 

reprovação da proposta a ser efetuada pelo Comitê de Extensão da Udesc, considerando a 

avaliação realizada pelas instâncias supracitadas.  

7.2 A nota dos programas e das ações isoladas de extensão será dada pela medida de tendência 

central (mediana) dos dados do conjunto das notas numéricas recebidas pela instância 

avaliadora - 03 (três) pareceristas ad hoc.  

7.3 Não constitui parcela do conjunto das notas numéricas a aprovação do mérito temático no 

Departamento, assim como a aprovação da Comissão de Extensão do cumprimento dos 

dispositivos da Política de Extensão Universitária da Udesc e do Edital de Extensão Universitária 

a Qualquer Tempo. 

Leia-se: 

7.1 A proposta (autuada em processo digital no SGPe) deve tramitar como segue: 1º) aprovação 

do mérito temático no Departamento; 2º) aprovação pela Direção de Extensão e pela Comissão 

de Extensão do cumprimento do que dispõem a Política de Extensão Universitária da Udesc e o 

Edital de Extensão Universitária a Qualquer Tempo; 3º) homologação pelo Conselho de Centro; 

4º) avaliação impondo nota numérica por 01 (um) parecerista ad hoc; 5º) aprovação ou 

reprovação da proposta a ser efetuada pelo Comitê de Extensão da Udesc, considerando a 

avaliação realizada pelas instâncias supracitadas.  

7.2 A nota dos programas e das ações isoladas de extensão será dada pela nota numérica de 

um avaliador ad hoc.  

7.3 Não constitui parcela da nota numérica a aprovação do mérito temático no Departamento, 

assim como a aprovação da Comissão de Extensão do cumprimento dos dispositivos da Política 

de Extensão Universitária da Udesc e do Edital de Extensão Universitária a Qualquer Tempo. 

 

Florianópolis, 04 de março de 2020  

 

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

 



 


