Retificação Edital Polo UnB Estrutural 2022
O Decanato de Extensão - DEX torna pública a retificação do Edital DEX nº 04/2022, do
Polo UnB Estrutural, com as seguintes alterações:

Onde se lê:
3. BOLSAS DE EXTENSÃO
3.2 Serão selecionados 10 projetos que obtiverem a maior pontuação conforme os
critérios estabelecidos no item 10 deste Edital e será concedida 1 (uma) bolsa de
extensão por projeto selecionado no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais,
pelo período de até 10 meses, com vigência prevista a partir de março de 2022 e término
em dezembro de 2022.

Leia-se:
3. BOLSAS DE EXTENSÃO
3.2 Serão selecionados 10 projetos que obtiverem a maior pontuação conforme os
critérios estabelecidos no item 10 deste Edital e será concedida 1 (uma) bolsa de
extensão por projeto selecionado no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
mensais, pelo período de até 09 meses, com vigência prevista a partir de abril de 2022
e término em dezembro de 2022.

Onde se lê:
14 CRONOGRAMA GERAL
14.1 Os prazos constantes deste cronograma poderão ser alterados a critério do DEX.
Publicação do Edital DEX nº 04/2022 – Polo UnB Estrutural

30/12/2021

Período para impugnação do Edital

30/12/2021 a 05/01/2022

Inscrições no SIGAA com Anexo I incluso

03/01/2022 a 21/01/2022

Prazo para autorização pela coordenação de extensão da
unidade

24/01/2022

Análise de inscrições e seleção dos projetos pela equipe
avaliadora

25/01/2022 a 04/02/2022

Divulgação do RESULTADO PROVISÓRIO
Interposição de recursos em formulário próprio (Anexo 2)

07/02/2022
08/02/2022 e 09/02/2022

Divulgação dos resultados dos recursos

10/02/2022

Divulgação do RESULTADO DEFINITIVO

10/02/2022

Processo de inscrição/seleção de bolsistas, conforme o item 3.3

11/02/2022 a 23/02/2022

Encaminhamento, via SEI, do Termo de Compromisso do
Estudante.

24/02/2022 a 04/03/2022

Inscrição do(a) estudante bolsista no SIGAA e Cadastramento
do Plano de Trabalho de cada bolsista no SIGAA.
Início de atuação dos(as) bolsistas

07/03/2022

Entrega prevista do Relatório Final das Atividades

30/01/2023

Leia-se:
14 CRONOGRAMA GERAL
14.1 Os prazos constantes deste cronograma poderão ser alterados a critério do DEX.

Publicação do Edital DEX nº 04/2022 – Polo UnB Estrutural

30/12/2021

Período para impugnação do Edital

30/12/2021 a 05/01/2022

Inscrições no SIGAA com Anexo I incluso

03/01/2022 a 01/02/2022

Prazo para autorização pela coordenação de extensão da
unidade

04/02/2022

Análise de inscrições e seleção dos projetos pela equipe
avaliadora

07/02/2022 a 18/02/2022

Divulgação do RESULTADO PROVISÓRIO
Interposição de recursos em formulário próprio (Anexo 2)

21/02/2022
21/02/2022 e 25/02/2022

Divulgação dos resultados dos recursos

03/03/2022

Divulgação do RESULTADO DEFINITIVO

03/03/2022

Processo de inscrição/seleção de bolsistas, conforme o item 3.3

04/03/2022 a 25/03/2022

Encaminhamento, via SEI, do Termo de Compromisso do
Estudante.

25/03/2022 a 31/03/2022

Inscrição do(a) estudante bolsista no SIGAA e Cadastramento
do Plano de Trabalho de cada bolsista no SIGAA.
Início de atuação dos(as) bolsistas

01/04/2022

Entrega prevista do Relatório Final das Atividades

30/01/2023

