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RETIFICAÇÃO 02 - CRONOGRAMA EDITAL
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria torna público a seguinte
retificação do Edital 003/2020 - FIEX 2021:

Onde consta:
1. CRONOGRAMA

ATIVIDADE PERÍODO

Publicação do edital 22/12/2020

Inscrições das Propostas 22/02/2021 até 09/04/2021

Período de avaliação das Propostas 13/04/2021 até 20/04/2021

Divulgação do Resultado Preliminar da Seleção 22/04/2021

Período de Recursos contra o Resultado Preliminar para

Comissão (primeira instância)

22/04/2021 até 26/04/2021

Período de avaliação dos recursos Comissão (Primeira Instância) 27/04/2021 até 30/04/2021

Consulta resultado dos recursos (primeira instância) 03/05/2021

Período de recursos Câmara de Extensão (segunda instância) 03/05/2021 até 05/05/2021

Período de avaliação dos recursos Câmara (segunda instância) 06/05/2021 até 13/05/2021

Divulgação do Resultado Final 18/05/2021

Seleção e Indicação de Bolsistas por respectivos(as)
Coordenadores(as)

19/05/2021 até 31/05/2021

Validade das bolsas 01/06/2021 até 31/01/2022

Preenchimento do Relatório Final 12/01/2022 até 18/02/2022

Período de apreciação do Relatório Final pela Comissão 21/02/2022 até 04/03/2022

Prazo de ajustes do relatório pelos coordenadores(as) 07/03/2022 até 09/03/2022

Avaliação dos reajustes no  Relatório Final 10/03/2022 até 14/03/2022



Lê-se:
1. CRONOGRAMA

ATIVIDADE PERÍODO

Publicação do edital 22/12/2020

Inscrições das Propostas 22/02/2021 até 09/04/2021

Período de avaliação das Propostas 13/04/2021 até 20/04/2021

Divulgação do Resultado Preliminar da Seleção 22/04/2021

Período de Recursos contra o Resultado Preliminar para

Comissão (primeira instância)

22/04/2021 até 26/04/2021

Período de avaliação dos recursos Comissão (Primeira Instância) 27/04/2021 até 30/04/2021

Consulta resultado dos recursos (primeira instância) 03/05/2021

Período de recursos Câmara de Extensão (segunda instância) 03/05/2021 até 05/05/2021

Período de avaliação dos recursos Câmara (segunda instância) 06/05/2021 até 13/05/2021

Divulgação do Resultado Final 25/05/2021

Seleção e Indicação de Bolsistas por respectivos(as)
Coordenadores(as)

26/05/2021 até 04/06/2021

Validade das bolsas 07/06/2021 até 31/01/2022

Preenchimento do Relatório Final 12/01/2022 até 18/02/2022

Período de apreciação do Relatório Final pela Comissão 21/02/2022 até 04/03/2022

Prazo de ajustes do relatório pelos coordenadores(as) 07/03/2022 até 09/03/2022

Avaliação dos reajustes no  Relatório Final 10/03/2022 até 14/03/2022

Onde consta:
4.2 A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 mensais, terá duração máxima de até oito meses, a

partir de 01/06/2021, podendo vir a ser reajustada com a finalidade de respeitar o que consta

no Art. 2º do Decreto 7.416/2010.

5.1.9 Até o dia 31/05/2021 (prazo final para Indicação de Bolsistas pelo(a) Coordenador(a)), o

Termo de Compromisso de Bolsista (Anexo E) deverá ser anexado no registro da ação via

Portal de Projetos (Arquivos - anexar), devidamente preenchido e assinado por ele(a) e pelo(a)

coordenador(a) da ação de extensão contemplada.



7.10 Os resultados finais serão divulgados até 18/05/2021. Nessa fase, uma listagem final de

contemplados(as), com divulgação pela ordem de classificação com a nota de cada ação,

deverá ser publicada nos sites das Unidades e no site da Pró-Reitoria de Extensão.

7.11 A indicação do(a) bolsista deverá ser realizada pelo portal no período de 19/05/2021 até

31/05/2021.

Lê-se:
4.2 A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 mensais, terá duração máxima de até oito meses, a

partir de 07/06/2021, podendo vir a ser reajustada com a finalidade de respeitar o que consta

no Art. 2º do Decreto 7.416/2010.

5.1.9 Até o dia 04/06/2021 (prazo final para Indicação de Bolsistas pelo(a) Coordenador(a)), o

Termo de Compromisso de Bolsista (Anexo E) deverá ser anexado no registro da ação via

Portal de Projetos (Arquivos - anexar), devidamente preenchido e assinado por ele(a) e pelo(a)

coordenador(a) da ação de extensão contemplada.

7.10 Os resultados finais serão divulgados até 25/05/2021. Nessa fase, uma listagem final de

contemplados(as), com divulgação pela ordem de classificação com a nota de cada ação,

deverá ser publicada nos sites das Unidades e no site da Pró-Reitoria de Extensão.

7.11 A indicação do(a) bolsista deverá ser realizada pelo portal no período de 26/05/2021 até
04/06/2021.

Santa Maria, 18 de maio de 2021.


