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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 
 

TERMO ADITIVO Nº 1/2022 AO EDITAL Nº 8/2022/PROEX 
EDITAL PROBOLSAS AÇÕES AFIRMATIVAS 2023 

 
 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) torna público o termo aditivo nº 1/2022 ao Edital 

nº 8/2022/PROEX - Edital PROBOLSAS Ações Afirmativas 2023, conforme a seguir: 

 

1. OBJETIVO 

Onde se lê: 

1.3 São considerados projetos de extensão com foco em AA, os projetos que 

desenvolvam políticas que colaborem para a redução das desigualdades sociais e 

econômicas, para o combate de discriminações étnicas, raciais, religiosas, de 

gênero, contra pessoas portadoras de deficiência e refugiadas. 

 

Leia-se: 

1.3 São considerados projetos de extensão com foco em AA, os projetos que 

desenvolvam políticas que colaborem para a redução das desigualdades sociais e 

econômicas, para o combate de discriminações étnicas, raciais, religiosas, de 

gênero, contra pessoas com deficiência e refugiadas. 

 

2.2 Da proposta 

Onde se lê: 

2.2.2 A proposta deverá contemplar no mínimo um dos seguintes eixos: 

d) Divulgação de AA em populações de pessoas com deficiências; 

 
Leia-se: 
2.2.2 A proposta deverá contemplar no mínimo um dos seguintes eixos: 

e) Divulgação de AA em populações de pessoas com deficiência; 

 
Onde se lê: 
2.2.3 Cada projeto poderá solicitar ATÉ R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para despesas 

EXCLUSIVAS com deslocamento de bolsistas. 
Parágrafo único: Os projetos que solicitarem auxílio deslocamento deverão: 
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I) No momento de registro do projeto, anexar no SIGPEX a planilha 
orçamentária com descrição dos deslocamentos (data prevista, local, forma 
de deslocamento e valor);  

II) No relatório final, anexar no SIGPEX o relatório com os comprovantes das 
despesas com deslocamento. 

 
Leia-se: 
2.2.3 Cada projeto poderá solicitar ATÉ R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para despesas 

EXCLUSIVAS com deslocamento e alimentação de bolsistas. 
Parágrafo único: Os projetos que solicitarem auxílio deslocamento e 
alimentação deverão: 
I) No momento de registro do projeto, anexar no SIGPEX a planilha 

orçamentária com descrição das despesas (data prevista do deslocamento, 
local, forma de deslocamento e valor, previsão de despesa com 
alimentação);  

II) No relatório final, anexar no SIGPEX o relatório com os comprovantes das 
despesas. 

 
Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital nº 8/2022/PROEX, 

não expressamente modificadas através do presente aditivo. 

 

Florianópolis, 9 de novembro de 2022. 
 
 
 

 
 
 

OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA 
Pró-reitora de Extensão 
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