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NOTA DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

Consulta aos coordenadores de Programas/Projetos de Extensão PBEX 2020 

 
Vimos nos dirigir aos coordenadores de projetos vigentes no Edital PBEX 2020, para 
informar que a Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários, em sua 359ª 
Reunião, deliberou pela prorrogação do referido Edital por mais 12 meses. 
Em caso de concordância para proceder a esta prorrogação, confirme através deste 
documento, enviando os novos Termos de Outorga dos bolsistas que podem ter a 
prorrogação de suas bolsas. 
 
1- Não terão as bolsas prorrogadas aqueles bolsistas, cujos coordenadores não 

enviarem os respectivos Termos de Outorga, até 09/07/2021, impreterivelmente. 
2- Os relatórios de bolsistas e das atividades dos projetos, referentes ao período 

01/08/2020 à 31/07/2021, deverão ser enviados a PROEX (pbexproex@uenf.br) 
até o dia 31 de agosto de 2021, impreterivelmente. 

 

Observações:  

- Ao não responder a esta consulta incorrerá no cancelamento automático do 
projeto e, consequentemente, será providenciada a exclusão de todos os bolsistas. 
- Toda a documentação da presente consulta deverá ser encaminhada para a 
PROEX exclusivamente no e-mail pbexproex@uenf.br 
- Em consequência à pandemia da COVID-19, aqueles coordenadores que tiverem 
necessidade de ajustes do plano de trabalho, de perfil e de categoria de bolsas, 
devidamente justificado, deverão encaminhar detalhadamente este ajuste com o 
plano e a categoria de bolsa a ser utilizada, resguardando o total da verba aprovado 
no projeto em 2020. VERBA APROVADA: O valor total aprovado no projeto versão 
2020, só poderá ser diminuído e nunca aumentado daquele que foi contemplado 
anteriormente, no edital PBEX 2020. NÚMERO DE BOLSAS: O número de bolsas 
poderá ser ajustado, observado o valor contemplado na versão aprovada no edital 
PBEX 2020. 
 
Estou de acordo com o decidido na presente consulta. 
 
 

Coordenador:  
 
Título do Projeto:  
 
 
OBS.: Envio em anexo os ajustes referentes ao meu projeto, conforme 
orientação acima. 


