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Programa de Bolsas Institucionais de Extensão – 

BIEXT/PROEXT/UFRRJ 
 

EDITAL Nº 043 de 07 de novembro de 2019 – RETIFICAÇÃO II 

 

 
14. Do Cronograma Geral 

Prazo de Inscrição: de 07 de novembro até às 23h59min de 09 de dezembro de 2019. 

Prazo limite para homologação das propostas de extensão pelas instâncias acadêmicas e/ou 

administrativas: até às 23h59min de 09 de dezembro de 2019. até às 23h59min de 13 de 

dezembro de 2019. 

Divulgação de listagem preliminar de inscritos: até às 17h00min de 11 de dezembro de 2019. 

até as 17h00min de 17 de dezembro de 2019. 

Prazo para recurso referente à inscrição: até às 17h00min de 13 de dezembro de 2019. até às 

17h00min de 19 de dezembro de 2019. 

Julgamento das propostas: de 16 de dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020. de 20 de 

dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020 27 de janeiro de 2020. 

Divulgação da Classificação preliminar: até às 17h00min de 22 de janeiro de 2020 29 de 

janeiro de 2020. 

Prazo para Recurso referente à classificação: até às 23h59min de 24 de janeiro de 2020 31 de 

janeiro de 2020. 

Divulgação do resultado final: até às 17h00min de 27 de janeiro de 2020 04 de fevereiro de 

2020. 

Prazo para Indicação do Bolsista: de 28 a 31 de janeiro de 2020 de 05 a 20 de fevereiro de 

2020. 

Início das atividades do bolsista: 03 de fevereiro de 2020 02 de março de 2020. 

Vigência da Bolsa: de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021 de março de 2020 a fevereiro de 

2021. 

 
Parágrafo único: É de responsabilidade do proponente o acompanhamento das etapas do 

processo seletivo, desde a submissão da proposta até o resultado final, bem como o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 

 

 

 

Seropédica, RJ, 20 de janeiro de 2020. 

 

Roberto Carlos Costa Lelis 

Pró-Reitor de Extensão 

 


