
                                                                                                                            
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
EDITAL N° 009/UFSJ/PROEX, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA DE BOLSAS DE 

EXTENSÃO DA UFSJ – PIBEX 2020 
 

Segunda Retificação em 03/07/2020 
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), da Universidade Federal de 
São João del-Rei (UFSJ), no uso de suas atribuições, faz saber à comunidade acadêmica que 
o processo seletivo de Projetos e/ou Programas de Extensão para a concessão bolsas de 
extensão para discentes de graduação da UFSJ, no âmbito do Programa de Bolsas de 
Extensão (PIBEX), e utilização de recursos do Fundo de Extensão, teve a seguinte cláusula 
alterada: 
 
12. COMPROMISSOS  
 
12.1 - Do coordenador/orientador: 
 
f) no caso de Projeto aprovado neste edital, encaminhar à PROEX, até 30 de junho de 2021, 
um relatório final por projeto de extensão, produzido com o bolsista, para acompanhamento e 
avaliação dos trabalhos pela Comissão de Extensão da UFSJ;  
 
g) no caso de Programa aprovado neste edital, encaminhar à PROEX, até 30 de junho de 
2021, um relatório parcial por programa de extensão, produzido com o(s) bolsista(s), para 
acompanhamento e avaliação dos trabalhos pela Comissão de Extensão da UFSJ;  
 
h) no caso de Programa aprovado neste edital, encaminhar à PROEX, até 30 de junho de 
2022, um relatório final por programa de extensão, produzido com o(s) bolsista(s), para 
acompanhamento e avaliação dos trabalhos pela Comissão de Extensão da UFSJ;  
 
i) inscrever-se dentro do prazo estabelecido e participar juntamente com o(s) bolsista(s) da 
apresentação do artigo/relato de experiência do programa/projeto na Semex (Semana de 
Extensão da UFSJ);  
 
j) participar como avaliador/parecerista ad hoc, quando solicitado pela Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Comunitários. As atribuições do avaliador poderão ser acumuladas com as de 
coordenador/orientador.  
 
 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 
 

São João del-Rei, 03 de julho de 2020.  
 
 

Professor Francisco Ângelo Brinati  
Pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 


