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Petrolina, 23 de março de 2020. 

Prezada Comunidade Acadêmica, 

 

Considerando a atual situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), bem 

como, até a presente data, o baixo número de retorno, por e-mail, das avaliações dos 

Projetos submetidos ao Edital 01/2020 - PROEX – Programa Institucional de Bolsas de 

Extensão PIBEX 2020-2021, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco (PROEX), vem prorrogar o calendário do referido edital, que a 

partir de agora, passará a cumprir o seguinte cronograma: 
 
09 a 29 de março de 2020 - Período de avaliação dos projetos. 

06 de abril de 2020 - Divulgação do resultado parcial.  

06 a 08 de abril de 2020 -  Interposição de recurso, exclusivamente via e-mail: 

proex.camex@univasf.edu.br  

09 e 12 de abril de 2020 - Análise dos recursos.  

13 de abril de 2020 - Divulgação do resultado final após análise de recursos.  

14 a 24 de abril de 2020 - Envio da documentação dos projetos classificados com 

bolsa: proex.direx@univasf.edu.br  

27 de abril de 2020 -  Início do trabalho do bolsista.  

01 a 30 de novembro de 2020 -  Envio do relatório parcial via SGE 

01 a 31 de maio de 2021 - Envio do relatório final via SGE 

Aproveitamos a oportunidade, para solicitar aos avaliadores que receberam os 
projetos por e-mail e que ainda não responderam com as avaliações, que observem o 
prazo informado, e se empenhem nas avaliações, afim de possibilitarem o 
cumprimento do novo calendário. 
Persistindo o baixo número de retorno, por e-mail, das avaliações dos projetos ou caso 
seja prorrogada a suspensão do Calendário Acadêmico, em virtude da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), e que venha a comprometer a data de início dos 
trabalhos dos bolsistas, divulgaremos previamente um novo cronograma. 
 
Atenciosamente, 

 
Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira 

Pró-Reitora de Extensão 
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