ITENS

NOVO CRONOGRAMA – PACE 2017/02
DATA

LOCAL

Divulgação do Edital

30/09/16

Site da PROEXT

Divulgação do Novo Cronograma

29/03/17

Site da PROEXT

Data limite para inscrições das propostas.

05/05/17

Secretaria da Direção ou do COMEXI
da Unidade de Lotação do proponente

Análise pelos COMEXIs

06/05/17 a
22/05/17

COMEXI

1ª Publicação pelos COMEXIs da relação das
propostas analisadas contendo o título do projeto, as
solicitações e observações pertinentes, quando
necessário.
Prazo para atendimento aos pareceres emitidos pelos
COMEXIs ou pedido de reconsideração, de acordo
com a 1ª publicação

22/05/17

Sob a responsabilidade do COMEXI de
cada Unidade

23/05/17 a
30/05/17

Local estabelecido pelo COMEXI

Análise pelos
COMEXIs
aos
pedidos de
reconsideração
e
atendimento
das
observações/documentos quando solicitados.

31/05/17 a
09/06/17

COMEXI

Data limite para a publicação da relação dos
projetos aprovados pelo Comitê de Extensão, que
cumpriram as exigências do Edital na íntegra (2ª
publicação)

09/06/17

Sob a responsabilidade do COMEXI de
cada Unidade

Data limite de recebimento pela PROEXT dos
projetos aprovados e encaminhados pelos COMEXIs

23/06/17

Protocolo da PROEXT

Publicação dos projetos favoráveis a aprovação
pelos COMEXIs e com cumprimento das
exigências do Edital na íntegra, conforme
verificação feita pela PROEXT. (3ª Publicação)

14/07/17

paceufam4@gmail.com ou Protocolo
da PROEXT

Prazo para recurso à CEI das solicitações publicadas
pela PROEXT (3ª publicação).

14/07/17 a
20/07/17

Protocolo da PROEXT

Homologação pela CEI dos pareceres de aprovação.

25/07/17

Publicação Final dos projetos aprovados e
homologados pela Câmara de Extensão. (Não
caberá mais recurso)

28/07/17

Site da PROEXT

Data limite para o envio da documentação dos
projetos, descrita no Item 4.5. deste Edital

10/08/17

paceufam4@gmail.com

Data limite para inserção de discentes ao projeto

11/09/17

paceufam4@gmail.com

Data limite para entrega dos relatórios finais

12/01/18

Secretaria da Direção ou do COMEXI
da Unidade de Lotação do proponente

Data limite para comunicado aos coordenadores dos
pareceres dos relatórios
Prazo para atendimento aos pareceres emitidos pelos
COMEXIs, quando necessário.
Análise dos relatórios quando necessário o segundo
parecer dos COMEXIs.
Data limite de recebimento dos relatóriosaprovados
pelos COMEXIs e encaminhados a PROEXT

29/01/18
29/01/18 a
01/02/18
02/02/18 a
19/02/18
09/03/18

Local estabelecido pelo COMEXI

Protocolo da PROEXT

Homologação pela CEI dos pareceres de aprovação
dos relatórios.

Conforme calendário de reunião da CEI

Encaminhamento da Decisão de aprovação dos
relatórios

Até 15 dias úteis após a reunião da CEI

Encaminhamento da certificação (em pdf)

Até 40 dias úteis após a reunião da CEI

