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EDITAL Nº 01/2020 

 

RETIFICAÇÃO Nº 3 

Onde se lê: 

13. CRONOGRAMA 

Data Evento 

04/02 a 02/03/2020 Período de inscrição (exclusivamente online) e sem indicação de 
estudante bolsista 

03/03 a 23/03/2020 Período de distribuição e avaliação dos projetos 

24/03 e 25/03/2020 Ajustes no processo e solução de pendências 

26/03/2020 Totalização dos resultados preliminares 

27/03/2020 Divulgação do resultado preliminar na página da UEMG 
http://www.uemg.br/extensao/editais-paex 

30 e 31/03/2020 Período para recebimento de recursos 

01/04/2020 a 
02/04/2020 

Análise dos recursos pela PROEx 

03/04/2020 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 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 página da UEMG 
http://www.uemg.br/extensao/editais-paex 

06 e 07/04/2020 Período para recebimento de recursos 

08/04/2020 e 
13/04/2020 

Análise dos recursos pela PROEx 

14/04/2020 Divulgação dos resultados dos recursos e do resultado final na página da 
UEMG – http://www.uemg.br/extensao/editais-paex 

http://www.uemg.br/extensao/editais-paex
http://www.uemg.br/extensao/editais-paex
http://www.uemg.br/extensao/editais-paex
http://www.uemg.br/extensao/editais-paex


 

 

Onde se lê: 

14. FASES DE EXECUÇÃO 

Data Evento 

03/04/2020 Início do Projeto 

17/04/2020 Limite para cadastro do projeto e postagem da documentação do 
estudante no SIGA Extensão 

Último dia do mês 
Subsequente ao mês vencido 

Limite para recebimento de atestados de frequência via SEI 

A partir do 20º dia útil do 
mês 

subsequente ao mês 
vencido 

Data provável para pagamento das bolsas 

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 

14/04/2020 Início do Projeto 

20/04/2020 Limite para cadastro do projeto e postagem da documentação do 
estudante no SIGA Extensão  

Último dia do mês 
Subsequente ao mês 
vencido 

Limite para recebimento de atestados de frequência via SEI 

A partir do 20º dia útil do 
mês 
subsequente ao mês vencido 

Data provável para pagamento das bolsas  

15/12/2020 Término do projeto 

15/02/2021 Data final para lançamento do relatório final no SIGA 

 
 

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2020. 

 

           
 

Moacyr Laterza Filho 
Pró-Reitor de Extensão PROEX/UEMG   


