
   
   

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
 

EDITAL N° 008/UFSJ/PROEX, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, PROGRAMA DE BOLSAS 
DE EXTENSÃO DA UFSJ – PIBEX 2018 

 
Primeira Retificação em 06/11/2017 

 
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 Edital n° 
008/UFSJ/PROEX, que instaura o processo seletivo de Programas e/ou Projetos de Extensão que 
contemplem bolsas de extensão para estudantes da UFSJ, no âmbito do PIBEX - Programa de 
Bolsas de Extensão, teve alterada a seguinte cláusula: 

 
14. CRONOGRAMA 
 
Lançamento do Edital 09/10/2017  
Período para submissão eletrônica (via sistema 
https://www.intranet2.ufsj.edu.br/pibex/login.php) por parte 
da coordenação da proposta de projeto/programa de 
extensão 

16/10/2017 a 
27/11/2017 
(até 23h59) 

 

Data final para submissão eletrônica (via sistema 
https://www.intranet2.ufsj.edu.br/pibex/login.php), por parte 
da coordenação da proposta de projeto/programa de 
extensão, do Comprovante de Cadastro do 
Projeto/Programa assinado pelo coordenador/orientador e 
pela chefia imediata 

01/12/2017 
(até 23h59) 

 

Período de alocação das propostas e distribuição para os 
avaliadores por parte do Setor de Extensão 

28/11/2017 a 
04/12/2017 

 

Período de avaliação pela Comissão de Extensão e 
pareceristasad hoc(pelo sistema 
https://www.intranet2.ufsj.edu.br/pibex/pareceres/login.php) 

07/12/2017 a 
09/02/2018 

 

Apuração do resultado dos projetos e programas por parte 
da Comissão de Extensão 

15/02/2018 a 
19/02/2018 

 

Divulgação do resultado provisório no site 
https://ufsj.edu.br/extensao/editais_pibex.php 

21/02/2018  

Período para vistas dos pareceres das propostas de 
projetos/programas via sistema 
(https://www.intranet2.ufsj.edu.br/pibex/login.php) 

21/02/2018 a 
27/02/2018 

 

Prazo para pedidos de reconsideração por parte das 
coordenações de propostas de projetos/programas de 
extensão via sistema 
(https://www.intranet2.ufsj.edu.br/pibex/login.php) 

21/02/2018 a 
27/02/2018 
(até 15h) 

 

Período para análise dos pedidos de reconsideração por 
parte da Comissão de Extensão e/ou avaliadores ad hoc 

28/02/2018 a 
13/03/2018 

Onde se lê: 28/03/2018 
Leia-se: 28/02/2018 

Divulgação do resultado final no site 
https://ufsj.edu.br/extensao/editais_pibex.php 

15/03/2018  

Período para realização de seleção de bolsistas por parte 
da coordenação dos projetos e programas aprovados no 
Edital e submissão eletrônica (via sistema 
(https://www.intranet2.ufsj.edu.br/pibex/login.php) da 
documentação dos estudantes candidatos à bolsa 

16/03/2018 a 
28/03/2018 
(até 15h) 

 

Divulgação do resultado dos bolsistas no 
sitehttps://ufsj.edu.br/extensao/editais_pibex.php 

30/03/2018  

Início das atividades de projetos/programas de extensão 
aprovados no Edital 

02/04/2018  

 
 As demais cláusulas permanecem inalteradas.  
 

São João del-Rei, 06 de novembro de 2017 
 

Professor Ivan Vasconcelos Figueiredo 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 


