
 

Retificação 7 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 5 – MODALIDADES  

Onde se lê: 

5.3.3 A seleção de ações de Extensão em caráter permanente está limitada a dois programas 
por Unidade de Ensino da UDESC. 
Leia-se: 

Leia-se: 

5.3.3 A seleção de ações de Extensão em caráter permanente está limitada a dois programas 
por Unidade de Ensino da UDESC, sendo que no processo de distribuição de recursos e bolsas 
todos os centros serão contemplados com a seleção de pelo menos um programa em caráter 
permanente, desde que tenham ação inscrita na faixa especial e indiferentemente a posição 
obtida pela proposta na classificação final dos pontos.  
 

Incorporação ao Item 7 – AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.8.3 Em caso de empate na classificação final dos pontos obtidos para efeito de distribuição 
de recursos e bolsas na modalidade programa permanente de Extensão serão considerados 
para efeito de desempate os critérios da antiguidade da ação e da média aritmética das três 
avaliações realizadas pelo ad hcs, concluída a fase recursal do edital.   
 

Alteração do Item 8 – RECURSOS FINANCEIROS  

Onde se lê: 

8.3 Ações isoladas (Projetos, Cursos e Eventos) terão teto de financiamento para o biênio de 
até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), distribuídos por meio de procedimento classificatório.  
 

Leia-se: 

8.3 Ações isoladas (Projetos, Cursos e Eventos) terão teto de financiamento para o biênio de 
até R$ 8.000,00 (oito mil reais), distribuídos por meio de procedimento classificatório.  
 
Alteração do Item 11 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS   
 
Onde se lê: 
 
11.2 Não cabe recurso da decisão do Comitê de Extensão sobre a classificação final, que será 
publicada até o dia 28 de fevereiro de 2020. 
 



Leia-se: 
 
11.2 Não cabe recurso da decisão do Comitê de Extensão sobre a classificação final, que será 
publicada até o dia 6 de março de 2020. 
 
Incorporação ao Item 12 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES  
 
12.9.2 Os casos de desistência do desenvolvimento da ação relatados imediatamente após a 
divulgação do resultado final do Edital PAEX-PROCEU ficam excluídos do procedimento 
referido nos subitens 12.9 e 12.9.1, restando ao proponente encaminhar em até 15 dias após 
o início da vigência do edital comunicado em documento digital SGPe à direção de extensão, 
que procederá os atos administrativos necessários.    
 
 

Florianópolis, 04 de março de 2020 

 

 

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


