
EDITAL DE BOLSA DE EXTENSÃO/PROEX /UFF - AÇÕES RENOVADAS 2023 

 

RETIFICAÇÃO DO ANEXO I  

  

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense, em consonância com a 
Resolução/CUV/150/2003 e a Resolução/CEP/14/2005, considerando as sugestões de 
normas propostas pela Comissão de Bolsa de Extensão, pela Coordenação de 
Desenvolvimento e Análise de Áreas Temáticas de Extensão (CDAT/EX) e pela Câmara 
Técnica de Extensão (CTE), divulga a presente Retificação do Cronograma proposto para 
os Editais acima referidos, publicados no Boletim de Serviço na data de 02 de janeiro de 
2023. 

 

  CRONOGRAMA PARA REGISTRO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO QUE SOLICITAM BOLSA 
DE EXTENSÃO/2023  

 

• 22/12/2022 a 24/02/2023 - Prazo para registro e submissão da ação de extensão 
no sistema SIGProj PROEX.  

 

OBSERVAÇÃO: Não haverá prazo para retificações, registros ou informações 
complementares.  

  

• 16/01/2023 - Instalação da COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO (CEA).  

  

• 02/03/2023 - Divulgação dos resultados da Fase 1 - Análise Documental.  

   

• 02/03/2023 a 13/03/2023 - Período para a análise da CEA  

  

• 15/03/2023 - Divulgação do resultado da Fase 2 - avaliação das ações de 
extensão pela CEA.  

  

• 15/03/2023 a 24/03/2023 - Prazo para os coordenadores das ações 
contempladas enviarem à PROEX os documentos dos bolsistas, conforme 
listagem disponibilizada na página da PROEX no site da UFF (www.proex.uff.br), 
link “Formulários e Documentos”.  

  

• 15/03/2023 a 20/03/2023 - Data para que os coordenadores de ações 
apresentarem recurso à Câmara Especial de Avaliação (CEA).  

  



• 20/03/2023 a 27/03/2023 - Data para a Comissão Especial de Avaliação avaliar 
os recursos e/ou redistribuir as bolsas.  

  

• 28/03/2023 - Divulgação do resultado dos recursos.  

  

• 28/03/2023 a 07/04/2023 - Prazo para os coordenadores das ações 
contempladas através de recurso enviarem à PROEX os documentos dos 
bolsistas, conforme listagem disponibilizada na página da PROEX no site da UFF 
(www.proex.uff.br), link “Formulários e Documentos”.  

 

Niterói, 15 de fevereiro de 2023. 

 

 

Prof. LEILA GATTI SOBREIRO 

Pró-Reitora de Extensão 

 


