
Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, sala 301 – Trindade. CEP: 88040-400 - Florianópolis – SC 
Telefone (048) 3721-7428.  https://proex.ufsc.br/ 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 
 

TERMO ADITIVO Nº 2/2022 AO EDITAL Nº 8/2022/PROEX 
EDITAL PROBOLSAS AÇÕES AFIRMATIVAS 2023 

 
 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) torna público o termo aditivo nº 2/2022 ao Edital nº 

8/2022/PROEX - Edital PROBOLSAS Ações Afirmativas 2023, conforme a seguir: 

 

ANEXO 1 - CRONOGRAMA 

 

Onde se lê: 

 

14/11/22 a 21/11/22 
Período para inscrição das propostas por meio do 
Portal de Chamados da PROEX. 

22/11/22 a 06/12/22 Avaliação pela Comissão. 

07/12/22 
Divulgação do resultado provisório com notas de 
avaliação na página da PROEX. 

08/12/22 e 09/12/22 
Recebimento de recursos até às 18 horas por meio 
do Portal de Chamados da PROEX. 

12/12/22 a 14/12/22 Análise dos recursos pela Comissão. 

Até 19/12/22 
Publicação do resultado final com notas e 
distribuição das bolsas na página da PROEX. 

Até 28/02/23 

Prazo para os(as) coordenadores(as) 
contemplados(as) incluírem os(as) bolsistas 
selecionados(as) no SIGPEX para pagamento 
referente ao mês de março. 

15/03/23 

Os(as) coordenadores(as) que NÃO cadastrarem 
os(as) bolsistas no SIGPEX até o dia 15 de março de 
2023 terão suas bolsas redistribuídas para outros 
projetos aprovados e não contemplados. 

01/03/23 a 31/12/23 
Período de vigência e pagamento das bolsas de 
extensão. 
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Leia-se: 
 

14/11/22 a 04/12/22 
Período para inscrição das propostas por meio do 
Portal de Chamados da PROEX. 

05/12/22 a 18/12/22 Avaliação pela Comissão. 

19/12/22 
Divulgação do resultado provisório com notas de 
avaliação na página da PROEX. 

20/12/22 
Recebimento de recursos até às 18 horas por meio 
do Portal de Chamados da PROEX. 

21/12/22 a 23/12/22 Análise dos recursos pela Comissão. 

Até 30/12/22 
Publicação do resultado final com notas e 
distribuição das bolsas na página da PROEX. 

Até 28/02/23 

Prazo para os(as) coordenadores(as) 
contemplados(as) incluírem os(as) bolsistas 
selecionados(as) no SIGPEX para pagamento 
referente ao mês de março. 

15/03/23 

Os(as) coordenadores(as) que NÃO cadastrarem 
os(as) bolsistas no SIGPEX até o dia 15 de março de 
2023 terão suas bolsas redistribuídas para outros 
projetos aprovados e não contemplados. 

01/03/23 a 31/12/23 
Período de vigência e pagamento das bolsas de 
extensão. 

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

no Termo Aditivo nº 1/2022, não expressamente modificadas através do presente 

aditivo. 

 

Florianópolis, 22 de novembro de 2022. 
 
 
 

 
 
 

NARBAL SILVA 
Pró-reitor de Extensão em exercício 
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