
RETIFICAÇÃO N.º 02 DO EDITAL PROGRAMA ESPECIAL DE EXTENSÃO  

"UnB NOS 60 ANOS DE BRASÍLIA"   

 

O Decanato de Extensão - DEX, torna pública a segunda retificação do Edital Programa 

Especial de Extensão "UnB nos 60 anos de Brasília”, referente ao item 9, DO 

CRONOGRAMA.  

 

1) ONDE SE LÊ: 

 

ATIVIDADES  PRAZO 

Lançamento do Programa "UnB nos 60 anos de 

Brasília"/Publicação do Edital 

09/01/2020 

Processo de inscrição e seleção de bolsistas  09/01 a 26/01/2020 

Resultado provisório da seleção a ser divulgado pela unidade 28/01/2020 

Recurso ao processo de seleção apresentado à unidade  29/01 a 30/01/2020 

Resultado de Recurso 31/01/2020 

Resultado final da seleção 05/02/2020 

Prazo para entrega do termo de compromisso do (a) 

estudante bolsista e cadastro no Programa "UnB nos 60 anos 

de Brasília" via SIEX. 

06/02 a 14/02/2020 

Apresentação dos (as) bolsistas às unidades acadêmicas 02/03/2020 

Prazo máximo de envio da proposta única da Unidade pelo 

SIEX  

02/03 a 15/03/2020 

Avaliação técnica das propostas 16/03 a 31/03/2020 

Adequação das propostas  01/04 a 10/04/2020 

Inscrições online de público de acordo com as atividades 

propostas pelas unidades 

 A partir da aprovação do   

projeto único da unidade 

pelo DEX/DTE no SIEX 

Lançamento de frequência dos participantes no sistema de 

extensão 

Ao final de cada 

atividade 



Prazo final para envio dos Relatórios de Atividades e 

Financeiro 

30 dias após a realização 

da última atividade 

proposta 

Desligamento dos (as) bolsistas 31/12/2020 

  

 

LEIA-SE: 

 

 

ATIVIDADES  PRAZO 

Lançamento do Programa "UnB nos 60 anos de 

Brasília"/Publicação do Edital 

09/01/2020 

Processo de inscrição e seleção de bolsistas  09/01 a 05/02/2020 

Resultado provisório da seleção a ser divulgado pela unidade 07/02/2020 

Recurso ao processo de seleção apresentado à unidade  10 e 11/02/2020 

Resultado de Recurso 12/02/2020 

Resultado final da seleção 14/02/2020 

Prazo para entrega do termo de compromisso do (a) 

estudante bolsista e cadastro no Programa "UnB nos 60 anos 

de Brasília" via SIEX. 

17 a 27/02/2020 

Treinamento SIEX para os bolsistas selecionados 

(optativo) 

27 e 28/02/2020 

Apresentação dos (as) bolsistas às unidades acadêmicas 02/03/2020 

Prazo máximo de envio da proposta única da Unidade pelo 

SIEX  

02/03 a 15/03/2020 

Avaliação técnica das propostas 16/03 a 31/03/2020 

Adequação das propostas  01/04 a 10/04/2020 

Inscrições online de público de acordo com as atividades 

propostas pelas unidades 

 A partir da aprovação do   

projeto único da unidade 

pelo DEX/DTE no SIEX 



Lançamento de frequência dos participantes no sistema de 

extensão 

Ao final de cada 

atividade 

Prazo final para envio dos Relatórios de Atividades e 

Financeiro 

30 dias após a realização 

da última atividade 

proposta 

Desligamento dos (as) bolsistas 31/12/2020 

 


