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O Pró-Reitor de Extensão, Professor Cresus Vinicius Depes de Gouvêa, no uso de suas atribuições, 
torna público o PRIMEIRO Termo de Retificação da CHAMADA PARA FOMENTO ÀS AÇÕES 

DE EXTENSÃO, para retificar os itens apresentação, observação 3 e item 9, conforme abaixo: 
 

1) ONDE SE LÊ: 
A Chamada para Fomento à Projetos de Extensão, FOEXT, tem como principal meta auxiliar 
as atividades de extensão desenvolvidas no âmbito da PROEX-UFF. Para o ano de 2020, a 
chamada tem o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais,) de acordo com a disponibilidade 
orçamentária, e está direcionada à aquisição de material de consumo e pequenos serviços 
realizados por Pessoas Jurídicas (PJ). 
 

LEIA-SE: 
A Chamada para Fomento à Projetos de Extensão, FOEXT, tem como principal meta auxiliar 
as atividades de extensão desenvolvidas no âmbito da PROEX-UFF. Para o ano de 2020, a 
chamada tem o valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) de acordo com a 
disponibilidade orçamentária, e está direcionada à aquisição de material de consumo e 
pequenos serviços realizados por Pessoas Jurídicas (PJ). 
 

2) ONDE SE LÊ: 
Observação 3: O auxílio financeiro recebido deverá ser executado integralmente no exercício 
de 2020. 
 

LEIA-SE: 
Observação 3: O auxílio financeiro recebido deverá ser executado integralmente até janeiro de 
2021. 
 

3) ONDE SE LÊ: 

9. RECURSOS FINANCEIROS 

As 60 propostas mais bem classificadas, segundo a pontuação atribuída pela CEA (com nota 
igual ou superior a 70), receberão auxílio financeiro no valor de R$ 5.000,00. 
 

LEIA-SE: 

9. RECURSOS FINANCEIROS 

As 83 propostas mais bem classificadas, segundo a pontuação atribuída pela CEA (com nota 
igual ou superior a 70), receberão auxílio financeiro no valor de R$ 5.000,00. 
 

Niterói, 30 de dezembro de 2020 

 

Prof.   Dr .   Cresus Vinicius De p es de Gouvêa   

Pró - Reitor de Extensão   


