
 

 
 

 
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

 
RETIFICAÇÃO EDITAL PROEXT Nº 13, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
Seleção de Projetos ou Programas para concessão de bolsas do Programa de Bolsa de 

Extensão da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (PROBEXT 
UFCSPA 2020) 

 
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (PROEXT) faz saber que estão abertas as inscrições para 
concessão de bolsas do PROBEXT UFCSPA para programas e projetos de extensão. 
 
ALTERAÇÃO ITENS 09 E 12: CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO  
 
9 DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS E CONCESSÃO DE BOLSAS  
 
9.1 As inscrições para a seleção de bolsistas para os projetos ou programas aprovados 
com bolsa deverão ser feitas no período de 16 de dezembro de 2019 a 13 de março de 
2020, na Secretaria de Extensão - 2º Andar - Sala 217. 

9.1.1 Cada aluno candidato à bolsa de extensão deverá eleger apenas 1 (UMA) 
proposta, sendo VETADA a inscrição simultânea. Caso o aluno inscreva-se em mais de uma 
proposta será eliminado do processo de seleção. 
 
9.2 O coordenador realizará processo seletivo com os alunos inscritos na sua proposta no 
período de 16 a 21 de março de 2020, mediante lista de inscritos fornecida pela Secretaria 
de Extensão. 
 
9.3 A ata com o resultado final do processo seletivo (Anexo I) deverá ser entregue, pelo 
coordenador, na Secretaria de Extensão, até 23 de março de 2020, para divulgação dos 
selecionados pela PROEXT em 24 de março de 2020. 
 
9.4 A bolsa será concedida mediante assinatura do Termo de Compromisso pelo bolsista 
selecionado, no período de 25 a 27 de março de 2019, na Secretaria de Extensão. 

9.4.1 No momento da assinatura do termo de compromisso, o bolsista deverá 
indicar, obrigatoriamente, dados de uma conta corrente no Banco do Brasil, onde o 
mesmo seja titular, para realização do depósito da bolsa mensalmente. 
 
9.5 Opcionalmente ao processo seletivo, o coordenador poderá reconduzir o bolsista 
anterior, ou, ainda, colaborador voluntário discente de extensão devidamente registrado 
como tal no período anterior (no caso de continuidade da proposta). 
 



 

 
 

9.6 Os colaboradores discentes que atuarem no projeto/programa, de forma efetiva, a 
qualquer tempo, deverão ser registrados como voluntários de extensão, conforme as 
Normas do Programa de Voluntariado em Ações de Extensão (PROVEXT) disponível no site 
institucional, através de formulário específico devidamente preenchido e enviado a 
proext@ufcspa.edu.br, devendo obedecer a todos os compromissos imputados ao 
bolsista. 
 
12 CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO 
 

ATIVIDADES DATA 

Recebimento das propostas através do cadastramento no SiEx, 
conforme instruções do item 3 deste Edital 

Até 08/11/2019 

Avaliação das propostas Até 29/11/2019 

Divulgação do resultado provisório das propostas selecionadas 04/12/2019 

Prazo final para solicitação de reconsideração de julgamento 06/12/2019 

Divulgação do resultado final das propostas selecionadas 13/12/2019 

Período de inscrição de candidatos a bolsistas dos projetos ou 
programas na Secretaria de Extensão (sala 217) 

16/12/2019 a 
13/03/2020 

Período de seleção de candidatos 16 a 21/03/2020 

Prazo final para entrega da ata final de seleção de bolsistas à 
Secretaria de Extensão 

23/03/2020 

Divulgação do resultado da seleção de bolsistas  24/03/2019 

Período para assinatura do termo de compromisso dos bolsistas 
selecionados na Secretaria de Extensão (sala 217) 

25 a 27/03/2020 

Entrega do relatório parcial do projeto ou programa de extensão via 
SiEx 

31/08/2020 

Entrega do relatório final do bolsista e/ou voluntário, com parecer 
do coordenador do projeto ou programa por meio digital, para 
proext@ufcspa.edu.br e entrega do relatório final do projeto ou 
programa pelo coordenador via SiEx.  

31/01/2021 

 
Porto Alegre, 29 de outubro de 2019. 

 
Débora Fernandes Coelho 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 
 
 

Aline Lins Camargo 
Coordenação de Extensão e Cultura 


