PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO DA UEMG - PAEx/UEMG
EDITAL Nº 01/2020

RETIFICAÇÃO Nº 4
Onde se lê:
8.6 Nota de corte
8.6.1 Será considerada, como nota final, a média aritmética das pontuações totais
obtidas nos Baremas contidos nos anexos I e II deste edital;
8.6.2 A nota de corte para classificação de projetos é de 60 pontos, equivalente a 60%
do total da pontuação, após cálculo da média;

Leia-se:
8.6 Nota de corte
8.6.1 Será considerada, como nota final, a média aritmética das pontuações totais
obtidas nos Baremas contidos nos anexos I e II deste edital;
8.6.2 A nota de corte para classificação de projetos é de 50 pontos, equivalente a 50%
do total da pontuação, após cálculo da média;

Onde se lê:
13. CRONOGRAMA
Data
04/02 a 08/03/2020

Evento

09/03 a 30/03/2020

Período de inscrição (exclusivamente online) e sem indicação de
estudante bolsista
Período de distribuição e avaliação dos projetos

31/03 e 01/04/2020

Ajustes no processo e solução de pendências

02/04/2020

Totalização dos resultados preliminares

03/04/2020

Divulgação do resultado preliminar na
http://www.uemg.br/extensao/editais-paex
Período para recebimento de recursos

06 e 07/04/2020
08/04/2020
13/04/2020
14/04/2020

página

da

UEMG

e Análise dos recursos pela PROEx
Divulgação dos resultados dos recursos e do resultado final na página da
UEMG – http://www.uemg.br/extensao/editais-paex

Leia-se:
13. CRONOGRAMA
Data

Evento

04/02 a 08/03/2020 Período de inscrição (exclusivamente online) e sem indicação de
estudante bolsista
09/03 a 30/03/2020 Período de distribuição e avaliação dos projetos
31/03 a 13/04/2020 Ajustes no processo e solução de pendências
14/04/2020
15/04/2020 e
16/04/2020
17/04/2020 e
22/04/2020
23/04/2020

Divulgação do resultado preliminar na
http://www.uemg.br/extensao/editais-paex
Período para recebimento de recursos

página

da

UEMG

Análise dos recursos pela PROEx
Divulgação dos resultados dos recursos e do resultado final na página da
UEMG – http://www.uemg.br/extensao/editais-paex

Onde se lê:
14. FASES DE EXECUÇÃO
Data

Evento

14/04/2020

Início do Projeto

20/04/2020

Limite para cadastro do projeto e postagem da documentação do
estudante no SIGA Extensão
Limite para recebimento de atestados de frequência via SEI

Último dia do mês
Subsequente ao mês
vencido
A partir do 20º dia útil Data provável para pagamento das bolsas
do mês
subsequente ao mês
vencido
15/12/2020
Término do projeto
15/02/2021

Data final para lançamento do relatório final no SIGA

Leia-se:
14. FASES DE EXECUÇÃO
Data

Evento

A definir

Início do Projeto

A definir

Limite para cadastro do projeto e postagem da documentação do
estudante no SIGA Extensão
Limite para recebimento de atestados de frequência via SEI

Último dia do mês
Subsequente ao mês
vencido
A partir do 20º dia útil Data provável para pagamento das bolsas
do mês
subsequente ao mês
vencido
15/12/2020
Término do projeto
15/02/2021

Data final para lançamento do relatório final no SIGA

Conforme nota divulgada no site da UEMG, pela Reitora, Profª Lavínia Rosa Rodrigues,
baseada no Decreto 47.886, do Governo do Estado, que trata da suspensão das aulas
presenciais nos cursos de graduação e pós-graduação da UEMG, a Pró-Reitoria de
Extensão informa que:
Após a divulgação do resultado final, o cronograma do Edital PAEx 01/2020 será
suspenso até que novas orientações sejam divulgadas pelo Comitê do Covid-19 quanto
ao retorno das aulas e quanto à manutenção dos recursos, pelo Governo do Estado,
para pagamento das bolsas.
Ressaltamos, ainda, que as atividades dos projetos de extensão que puderem ser
realizadas online ou de outra maneira remota poderão ser desenvolvidas de forma
voluntária até que novas decisões sejam divulgadas.

Belo Horizonte, 03 de abril de 2020.

Moacyr Laterza Filho
Pró-Reitor de Extensão PROEX/UEMG

