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Nota da Pró-Reitoria de Extensão-Edital PBEX 2022/1
A Pró-Reitoria de Extensão – PROEX comunica a toda a comunidade universitária que, por
problemas de instabilidade na Plataforma Lattes do CNPq, vários candidatos discentes foram
desclassificados por não atenderem ao item 11.5, do Edital PBEX 2022/1. Porém, após
checagem e verificação, constatou-se que a situação de instabilidade na Plataforma Lattes
gerou uma data de atualização do CV para o aluno, e a atualização na página com a nova data
de atualização não se deu dentro do tempo habitual (24-48 horas após o envio para o CNPq).
Esta ocorrência gerou a desclassificação de dezenas discentes, excluindo-os da listagem de
entrevistas inicialmente divulgada.
É importante ressaltar que várias instituições, inclusive a UENF, têm relatado problemas de
acesso às Plataformas Lattes e Carlos Chagas, e ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq
desde que houve a migração para uso de senha única no sistema gov.br.
Entendendo ser um problema alheio ao alcance dos candidatos e para evitar prejuízos aos
inscritos, a PROEX, após consulta às Coordenações de Centro, entendeu ser procedente
homologar a inscrição dos candidatos que tiveram problemas com os dados na Plataforma
Lattes.
Para não ter que reiniciar o processo seletivo e atrasar o cronograma de entrevistas, a Câmara
de Extensão e as Coordenações de Extensão dos Centros, baseando-se nos princípios da
razoabilidade e da eficiência, entenderam que seria mais adequado a inclusão dos candidatos
na lista de candidaturas homologadas e assim possibilitar a conclusão de toda etapa de
entrevistas na próxima semana, nas datas previstas no cronograma do Edital PBEX 2022/1.
Dessa forma, solicitamos a atenção de todos os professores(ras), coordenadores(ras) de
projetos de extensão e presidentes das bancas, pois em breve vão ser enviados os dados dos
candidatos revisados. É importante mencionar que não foram todos os projetos que tiveram
esta necessidade de atualização. A PROEX solicita que todos os coordenadores/presidentes de
bancas devem considerar as mensagens das respectivas COOEX's que vão ser encaminhadas,
ainda neste final de semana, para que as entrevistas possam ser realizadas de forma tranquila
e organizada.
Agradecemos a colaboração e a compreensão de toda comunidade acadêmica que se
empenhou de forma coletiva para a resolução do problema.
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