
                                                                                                                            
 

 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
 

EDITAL N°003/UFSJ/PROEX, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, APOIO À CRIAÇÃO E 
CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA DA UFSJ 

 
TERCEIRA RETIFICAÇÃO 

 
A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), da Universidade Federal de 
São João del-Rei (UFSJ), no uso de suas atribuições, e o Comitê de Criação e Circulação 
Artística (CCCA) retificam o item 13 (Cronograma) do presente edital. 
 
Onde se lê: 
 
13. CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 25/02/2019 

Período para submissão de propostas por correio eletrônico 
(editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) 

28/02/2019 a 05/04/2019 

Período de avaliação pelo CCCA e/ou avaliadores ad hoc 08/04/2019 a 08/05/2019 

Divulgação do resultado provisório no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

10/05/2019 

Prazo para elaboração e submissão de pedidos de reconsideração 
elaborados por parte dos proponentes  

13/05/2019 a 17/05/2019 

Período para análise dos pedidos de reconsideração por parte da 
Presidência do CCCA 

20/05/2019 a 24/05/2019 

Divulgação do resultado das análises dos pedidos de reconsideração 
(deferimento/indeferimento) no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

28/05/2019 

Prazo para elaboração e submissão de pedidos de contrarrazão 
elaborados por parte dos proponentes 

29/05/2019 a 04/06/2019 

Período para análise dos pedidos de contrarrazão por parte da 
Presidência do CCCA 

05/06/2019 a 11/06/2019 

Divulgação do resultado das análises dos pedidos de contrarrazão 
(deferimento/indeferimento) no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

13/06/2019 

Divulgação do resultado final no site 
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

13/06/2019 

Período para realização de seleção de bolsistas por parte das 
coordenações dos projetos aprovados na primeira entrada no Edital e 
submissão, por correio eletrônico (sepac@ufsj.edu.br), dos dados do(s) 
bolsista(s), bem como entrega da via física do termo de compromisso 
assinado no SEPAC/PROEX 

14/06/2019 a 31/06/2019 

Divulgação do resultado da seleção dos bolsistas de propostas 
aprovadas na primeira entrada no site 
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

01/07/2019 

Período para realização de seleção de bolsistas por parte das 
coordenações dos projetos aprovados na segunda entrada no Edital e 
submissão, por correio eletrônico (sepac@ufsj.edu.br), dos dados do(s) 
bolsista(s), bem como entrega da via física do termo de compromisso 
assinado no SEPAC/PROEX. 

21/10/2019 a 07/11/2019 

Divulgação do resultado da seleção dos bolsistas de propostas 
aprovadas na segunda entrada no site 

18/11/2019 
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https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

Período de vigência das atividades de projetos aprovados na primeira 
entrada no Edital 

01/08/2019 a 31/12/2019 

Período de vigência das atividades de projetos aprovados na segunda 
entrada no Edital 

01/01/2020 a 31/12/2020 

Submissão de relatório final e prestação de contas ao CCCA por correio 
eletrônico (editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) das propostas 
aprovadas na primeira entrada 

Até 01/03/2020 

Submissão de relatório final e prestação de contas ao CCCA por correio 
eletrônico (editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) das propostas 
aprovadas na segunda entrada 

Até 01/03/2021 

 
 

Leia-se: 
 
13. CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 25/02/2019 

Período para submissão de propostas por correio eletrônico 
(editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) 

28/02/2019 a 05/04/2019 

Período de avaliação pelo CCCA e/ou avaliadores ad hoc 08/04/2019 a 13/05/2019 

Divulgação do resultado provisório no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

20/05/2019 

Prazo para elaboração e submissão de pedidos de reconsideração 
elaborados por parte dos proponentes  

21/05/2019 a 27/05/2019 

Período para análise dos pedidos de reconsideração por parte da 
Presidência do CCCA 

28/05/2019 a 31/05/2019 

Divulgação do resultado das análises dos pedidos de reconsideração 
(deferimento/indeferimento) no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

03/06/2019 

Prazo para elaboração e submissão de pedidos de contrarrazão 
elaborados por parte dos proponentes 

04/06/2019 a 11/06/2019 

Período para análise dos pedidos de contrarrazão por parte da 
Presidência do CCCA 

12/06/2019 a 14/06/2019 

Divulgação do resultado das análises dos pedidos de contrarrazão 
(deferimento/indeferimento) no site  
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

17/06/2019 

Divulgação do resultado final no site 
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

18/06/2019 

Período para realização de seleção de bolsistas por parte das 
coordenações dos projetos aprovados na primeira entrada no Edital e 
submissão, por correio eletrônico (sepac@ufsj.edu.br), dos dados do(s) 
bolsista(s), bem como entrega da via física do termo de compromisso 
assinado no SEPAC/PROEX 

19/06/2019 a 31/06/2019 

Divulgação do resultado da seleção dos bolsistas de propostas 
aprovadas na primeira entrada no site 
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

01/07/2019 

Período para realização de seleção de bolsistas por parte das 
coordenações dos projetos aprovados na segunda entrada no Edital e 
submissão, por correio eletrônico (sepac@ufsj.edu.br), dos dados do(s) 
bolsista(s), bem como entrega da via física do termo de compromisso 
assinado no SEPAC/PROEX. 

21/10/2019 a 07/11/2019 

Divulgação do resultado da seleção dos bolsistas de propostas 
aprovadas na segunda entrada no site 
https://www.ufsj.edu.br/proex/editais.php 

18/11/2019 

Período de vigência das atividades de projetos aprovados na primeira 
entrada no Edital 

01/08/2019 a 31/12/2019 

Período de vigência das atividades de projetos aprovados na segunda 
entrada no Edital 

01/01/2020 a 31/12/2020 

Submissão de relatório final e prestação de contas ao CCCA por correio 
eletrônico (editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) das propostas 

Até 01/03/2020 
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aprovadas na primeira entrada 

Submissão de relatório final e prestação de contas ao CCCA por correio 
eletrônico (editalcriacaoecirculacaoartistica@ufsj.edu.br) das propostas 
aprovadas na segunda entrada 

Até 01/03/2021 

 
São João del-Rei, 09 de maio de 2019. 

 
 

____________________________________ 
Professor Ivan Vasconcelos Figueiredo 

Pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 
 
 
 

____________________________________ 
Professora Juliana Mota Alves Drummond 

Presidente do Comitê de Criação e Circulação Artística da UFSJ 
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