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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2018.  
 

A Universidade Federal de Sergipe, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, torna 

público a retificação e prorrogação das inscrições e alteração do cronograma da 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE AÇÕES DE EXTENSÃO 

– PROGRAMA EMPRENDER UFS para seleção de propostas de ações 

multidisciplinares de extensão para o semestre 2018.1, que tenham como foco 

o Empreendedorismo e Inovação voltados para comunidade na qual a UFS está 

inserida, instituído pelo Edital nº 01/2018, publicado no Portal da UFS em 

05/02/201, nos seguintes termos:  

 

1. Fica alterada a distribuição das propostas (item 2.6 do Edital nº 01/2018): 

 

 4 (quatro) propostas de ações empreendedoras que envolvam 

Empresas Juniores. 

 8 (oito) propostas de ações no eixo temático Empreendedorismo e 

Inovação. 

 8 (oito) propostas de ações no eixo temático Tecnologias Sociais, 

Negócios Sociais, Economia da Cultura/Economia Criativa. 

 

2. Ficam prorrogadas as inscrições até às 23h59min do dia 08/03/2018. 

 

3. Fica alterado o cronograma de execução do processo seletivo, nos termos 

do Anexo I deste Edital. 
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ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital.  05 de fevereiro de 2018 

Inscrição dos Projetos e cadastro dos Planos 
de Trabalho via SIGAA (www.sigaa.ufs.br). 
Portal Docente > extensão > ações de 
extensão > submeter proposta > submeter 
nova proposta 

05 de fevereiro a 08 de 
março de 2018 

Homologação das chefias via SIGAA 
(www.sigaa.ufs.br).  

Até o dia 09 de março de 
2018 

Análise dos projetos (1ª Fase) 26 de fevereiro a 12 de 
março de 2018 

Divulgação dos projetos pré-classificados na 
1ª Fase no site da UFS (www.ufs.br).  

13 de março de 2018 

Interposição de recursos (1ª Fase) via SIGAA 
(www.sigaa.ufs.br).  

14 a 15 de março de 2018 

Análise dos pedidos de recursos (1ª Fase).  16 de março de 2018 

Análise dos projetos selecionados na 1ª Fase 
pelos avaliadores AD HOC. 

19 a 23 de março de 2018 

Divulgação dos projetos pré-classificados na 
2ª Fase no site da UFS (www.ufs.br).  

26 de março de 2018 

Interposição de recursos (2ª Fase) via SIGAA 
(www.sigaa.ufs.br). 

27 a 28 de março 2018 

Análise dos pedidos de recursos pelos 
avaliadores AD HOC (2ª Fase).  

02  a 03 de abril de 2018 

Divulgação do resultado final site da UFS 
(www.ufs.br). 

04 de abril de 2018 

Período para os discentes interessados 
demonstrarem interesse nos projetos no 
SIGAA Portal Discente > Bolsas > 
Oportunidade de bolsas > extensão 

05 a 08 de abril de 2018 

Entrega da cotação dos itens constantes no 
orçamento com três propostas de preço. 

Até 13 de abril de 2018 

Seleção dos discentes bolsistas e voluntários  09 a 13 de abril de 2018 

Anuência nos Termos de Compromisso pelos 
coordenadores via SIGAA (www.sigaa.ufs.br). 

09 a 15 de abril de 2018 

Anuência nos Termos de Compromisso 
(discentes bolsistas e voluntários) via SIGAA 

09 a 15 de abril de 2018 

Treinamento e adequação das propostas 16 de abril a 26 de maio de 
2018 

Entrega nova cotação dos itens constantes no 
orçamento com três propostas de preço (caso 
necessário). 

Até 30 de abril de 2018 
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Início das Ações de Extensão 28 de maio de 2018 

Término do Projeto 28 de agosto de 2018 

Envio do relatório final do Coordenador via 
SIGAA (www.sigaa.ufs.br) – anexo do relatório 
em formato de estudo de caso. 

14 de setembro de 2018 

 

http://www.sigaa.ufs.br/

