
DÚVIDAS MAIS FREQUENTES SOBRE O EDITAL 

PBEX 2019 

Antes de passar às perguntas mais frequentes, a PROEX faz um 

apelo a todos os interessados que procedam à leitura do edital 

PBEX 2019. 

1- Até quando as propostas deverão ser encaminhadas às 

COOEX de Centros da UENF? 

R: Impreterivelmente até 28 de fevereiro de 2019, via e-mail 

de cada COOEX de Centro. Nada impresso deverá ser 

encaminhado.  Argumentos de falha de envio de arquivo 

por e-mail fora de data não serão considerados, sendo 

assim, a PROEX recomenda que não deixem para última 

hora. 

 
2- Projetos aprovados no edital PBEX 2018 (os que estão em 

andamento) necessitam encaminhar toda a documentação 

novamente  para concorrer ao edital PBEX 2019? 

R: SIM, é um novo edital. 

 
3- Existe renovação de proposta e de bolsistas? 

R: NÃO 

 
4-  Neste primeiro momento (Primeira Etapa do Edital) é 

necessário encaminhar documentação e nome de bolsistas? 

 

R: NÃO, somente a proposta (projeto/programa) prevendo 

o quantitativo de bolsistas, o perfil de bolsista e o valor 

? 
? 
? 



máximo em reais (R$) da proposta. Não deixar de 

encaminhar os relatórios (final do projeto e dos bolsistas 

individualmente), referentes ao projeto/programa ainda 

em andamento. 

 
5- Qual o prazo referente aos relatórios entregues pelo 

coordenador na Primeira Etapa do Edital PBEX 2019?  

R: Relatório das tarefas executadas até o mês de fevereiro. 

 
6- Bolsistas Universidade Aberta (qualquer categoria) que 

completam 24 meses em março podem concorrer ao novo 

edital PBEX 2019? 

R: Não, e só poderão concorrer a novos projetos de 

Extensão após o prazo mínimo de 3 anos. 

 
7- Quando os candidatos a bolsas de Extensão devem se 

inscrever? 

R:  De 24 a 30 de abril de 2019. 

 

 

 

ATENÇÃO: Importante observar que a carga horária de 30 horas 

(níveis médio e superior) foi extinta no PBEX 2019 e os valores 

de projetos/programas (tetos nas diferentes faixas A, B e C) e 

das categorias de bolsas foram retificados (ver link na chamada 

da página principal da UENF). 

http://www.uenf.br/portal/images/EDITAIS/PROEX/2019/Edital%20PBEX%202019.pdf 

http://www.uenf.br/portal/images/EDITAIS/PROEX/2019/Retifica%C3%A7%C3%A3o%20Edital%202019.pdf 


