
 

Retificação 05 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 fevereiro de 2020 e 31 de janeiro 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 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. 

Alteração do Item 10 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Onde se lê: 

10.1 A PROEX divulgará o resultado preliminar (Classificação Provisória) do Edital PAEX-

PROCEU 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 no dia 30 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 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. 

Alteração do Item 11 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Onde se lê: 

11.1. O pedido de recurso deverá ser encaminhado à Coordenadoria de Extensão – CEX no link: 

http://www1.udesc.br/?idFormulario=624, através do preenchimento do formulário de 



recurso disponível no link: https://www.udesc.br/proreitoria/proex/extensao/editais, entre os 

dias 17 e 19 de dezembro de 2019. 

Leia-se: 

11.1. O pedido de recurso deverá ser encaminhado à Coordenadoria de Extensão – CEX no link: 

http://www1.udesc.br/?idFormulario=624, através do preenchimento do formulário de 

recurso disponível no link: https://www.udesc.br/proreitoria/proex/extensao/editais, até o dia 

07 de fevereiro de 2020. 

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 17/12/2019 a 19/12/2019 

Resultado dos recursos e divulgação da classificação final até 30/12/2019 

 
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 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 

 

 

Florianópolis, 17 de dezembro de 2019 

 

 

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