
 

Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Universidade de Federal de Sergipe 
Pró-Reitoria de Extensão 

 

 

RETIFICAÇÃO 01 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2018 

SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA PRÁTICAS EXTENSIONISTAS VOLUNTÁRIAS/DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE, 
de 12 de abril de 2018. 

 

A Universidade Federal de Sergipe, através da Pró-Reitoria de Extensão, torna pública a decisão de retificar 
a CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2018 SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA PRÁTICAS EXTENSIONISTAS 

VOLUNTÁRIAS/DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE, de 12 de abril de 2018, nos itens e subitens abaixo, que passa 
ter a seguinte redação: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

O aluno deverá DEMONSTRAR INTERESSE, via SIGAA / EXTENSÃO, isso caracteriza INSCRIÇÃO, no período 12 a 

17 de abril de 2018, para as atividades de empreendedorismo EDITAL PIAEX 01/2018 - Empreender UFS - Ações 
Sociais. 

 

4.DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

4ª Etapa: A lista de alunos classificados na seleção será encaminhada para a PROEX 
(ufsproexselecao@gmail.com) até o dia 25 de abril de 2018 com a divulgação do resultado parcial .O resultado 

final será divulgado no dia 03 de maio de 2018¹. 
 

6. CRONOGRAMA DA CHAMADA 

Atividade Período 

Período para discentes interessados se 

cadastrarem no cadastro único da Proest.* 

12 a 17 de abril de 2018¹ 

Período para os discentes interessados 

demonstrarem interesse nos projetos no 

SIGAA. Portal Discente > Bolsas > 

Oportunidade de bolsas > extensão 

12 a 17 de abril de 2018 

Divulgação dos critérios para seleção, data, 
local e horário 

Até 18 de abril de 2018 

Seleção do candidato pelo coordenador do 
projeto 

19 a 24 de abril de 2018 

Envio dos candidatos classificados para a 

PROEX(e-mail: ufsproexselecao@gmail.com) 

23 a 25 de abril de 2018¹ 

Divulgação do resultado parcial 27 de abril de 2018¹ 
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Período de interposição recurso 27 a 30 de abril de 2018 

Período de análise dos recursos 02 de maio de 2018¹ 

Divulgação do resultado final 03 de maio de 2018¹ 

Anuência nos Termos de Compromisso pelos  

coordenadores via SIGAA (www.sigaa.ufs.br) 

04 a 08 de maio de 2018 

Anuência nos Termos de Compromisso via 

SIGAA (www.sigaa.ufs.br) 
04 a 08 de maio de 2018¹ 

Período das Capacitações 09 e maio a 09 de junho de 2018 

Início das Ações de Extensão 11 de junho de 2018 

1Itens modificados pelo Edital de Retificação n° 01 de 13 de abril de 2018. 

* O Cadastro Único gerido pela Proest é condição primeira para a demonstração de interesse nos projetos de extensão 
objetos dessa chamada, e o período do respectivo cadastro constante do cronograma acima, é APENAS para 
atendimento desta chamada, visto que o cadastro único, para qualquer outro fim, não tem prazo de fechamento, 
podendo ser efetivado em qualquer tempo. 

 

Os demais itens ficam ratificados. 

 

 

 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 13 de abril de 2018. 

 

 

Alaíde Hermínia de Aguiar Oliveira 

Pró-reitora de Extensão 


