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Ministério da Educação 

Universidade de Federal de Sergipe 
Pró-Reitoria de Extensão 

RETIFICAÇÃO 05 DO EDITAL PROEX – PIAEX nº 02/2018, de 08 de fevereiro de 2018. 

 

A Universidade Federal de Sergipe, através da Pró-Reitoria de Extensão, torna pública a decisão de retificar o Edital 
PIAEX n° 02/2018, de 08 de fevereiro de 2018, quadro 2 do item 9. CRONOGRAMA, que passa ter a seguinte redação 
abaixo. 

Quadro 2 – Cronograma deste edital. 

Ficam os demais itens ratificados. 
 

Atividade Período 

Lançamento do Edital. 08 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 

08 de fevereiro a 08 março de 2018 

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

08 de fevereiro a 16 de março de 2018 

Análise dos projetos 12 de fevereiro a 23 março de 2018 

Prazo final de envio das análises dos projetos pelos 
avaliadores ad hoc 

04 de abril de 2018 

Divulgação dos projetos pré-classificados site da UFS 
(www.ufs.br) 

Até 06 de abril de 2018 

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

09 a 11 de abril de 2018 

Análise dos pedidos de recursos pelos avaliadores 
AD HOC 

12 a 16 de abril de 2018 

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

18 de abril de 2018 

Período para discentes interessados se cadastrarem 

no cadastro único da Proest* 

20 de abril a 15 de maio de 2018 

Período para os discentes interessados 

demonstrarem interesse nos projetos no SIGAA. 

Portal Discente > Bolsas > Oportunidade de bolsas > 

extensão 

20 de abril a 15 de maio de 2018 

Divulgação para os discentes interessados dos 
critérios para seleção, data, local e horário por parte 
dos coordenadores de cada projeto 

Até 17 de maio de 2018 

http://www.sigaa.ufs.br/
http://www.sigaa.ufs.br/
http://www.ufs.br/
http://www.sigaa.ufs.br/
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Seleção do candidato pelo coordenador do projeto de 18 a 25 de maio de 2018 

Envio da lista dos candidatos classificados e não 
classificados pelo coordenador do projeto para a 
PROEX (e-mail: ufsproexselecao@gmail.com) 

28 de maio de 2018 

Divulgação dos candidatos selecionados na 
modalidade bolsista e voluntário, de acordo com a 
Resolução 04/2018 CONSU no site da ufs 
(http://www.ufs.br) e da PROEX 
(http://proex.ufs.br/pagina/20032-pro-reitoria-de-
extensao) 

30 de maio de 2018 

Período de interposição de recurso 01 de junho de 2018 

Período de análise dos recursos até 05 de junho de 2018 

Divulgação do resultado final 06 de junho de 2018 

Anuência nos Termos de Compromisso pelos  

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

06 a 08 de junho de 2018 

Anuência nos Termos de Compromisso via SIGAA 

(www.sigaa.ufs.br) 

06 a 08 de junho de 2018 

Início do projeto 11 de junho de 2018 

Término do projeto 11 de outubro de 2018 

Envio do relatório final pelo coordenador via SIGAA 
(www.sigaa.ufs.br).  
 

De 15 a 19 de outubro de 2018 

*OBS.: no dia 11 de junho de 2018 o projeto entrará automaticamente em execução. 

 

 

 

 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 24 de abril de 2018. 

 

 

Alaíde Hermínia de Aguiar Oliveira 

Pró-reitora de Extensão 


