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A Pro-reitoria de Extensao e Cultura - PREXC, por meio de sua 
Coordenadoria de Programas, Projetos, Eventos Cientificos e Tecnologicos - 
CPPEC, gestora do Programa Institucional de Bolsa de Extensao - PIBEX, em 
conformidade com a Resolugao 085/18 CEPEX (Programas e Projetos), Resolugao 
170/ 18 (Bolsa de Extensao) e Decreto Lei 7.416/ 10 (Concessao de bolsas), torna 
publico este Edital e convida todos os Docentes ativos, em efetivo exercicio na 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA/Campus Ministro Reis 
Velloso (CMRV), para inscreverem propostas de Programas/Projetos de Extensao 
Universitaria ao referido edital que ofertara, condicionada a disponibilidade 
financeira e orgamentaria,
PIBEX/UFDPar/CMRV, por ate 12 (doze) meses, no periodo de margo de 2020 a 
fevereiro de 2021.

40 bolsas de livre concorrencia do

O PIBEX/UFDPar/CMRV disponibiliza bolsas, em regime de meritocracia, 
para estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduagao da UFDPar, 
com a finalidade de apoiar e desenvolver agoes de Extensao Universitaria sob o 
principio da indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensao, em um processo
academico, interdisciplinar, educativo, cultural e politico, que promovam a 
interagao transformadora (intervengao)
comunidade/sociedade, orientadas por docentes ativos em efetivo exercicio na
UFDPar.

Universidadeentre e

1. VIGENCIA DO EDITAL
De 25 de outubro 2019 a 29 de fevereiro de 2021.
2. PERIODO DE VIGENCIA DAS BOLSAS:
Ate 12 (doze) meses no periodo de margo de 2020 a fevereiro de 2021.
3. PRAZO PARA QUE NOVOS PROGRAMAS/PROJETOS ESTEJAM COM 
STATUS NO SIGAA DE ‘AGUARDANDO APROVAQAO DA COORDENADORIA”
De 25 de outubro de 2019 a 24 de novembro de 2019.
Obs.: O STATUS “AGUARDANDO APROVAQAO DA COORDENADORIA” aparece no 
SIGAA apos o(a) Diretor(a) do Centro/Campus dar ciencia encaminhar a proposta.
4. PERIODO PARA PROTOCOLAMENTO DA INSCRIQAO DE PROGRAMAS 
/PROJETOS AO EDITAL:
De 25 de outubro de 2019 a 29 de novembro de 2019.
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5. DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PARA A INSCRIQAO DA PROPOSTA
5.1. A proposta sera inscrita, VIA PROTOCOLO DA UFDPar, em conformidade 
com este edital e sera composta dos seguintes documentos:
a) Ficha de inscrigao da proposta (ANEXO I) constante no site 
http: / /ufpi.br/pibex;
b) Comprovante de que a proposta do NOVO PROGRAMA/PROJETO 
encontra-se com o STATUS no SIGAA de “AGUARDANDO APROVAQAO DA 
COORDENADORIA’’ com data de ate 24/11/2019;
c) Codigo de castramento na Coordenadoria respectiva da PREXC, para
PROGRAMA/PROJETO ja cadastrado e com vigencia minima ate 
agosto/2020;
d) Plano de Trabalho do bolsista em formulario proprio (ANEXO II) constante no 
site http: / /ufpi.br/pibex;
e) Quando as atividades gerais e especificas desenvolvidas pelos bolsistas, forem 
semelhantes, sera permitido a apresentagao do piano de trabalho comum;
f) Planilha preenchida de Atividade e Produgao Intelectual do Coordenador 
referente ao periodo de janeiro/2017 a novembro/2019 disponibilizada site 
http:/ /ufpi.br/pibex (Anexo III). Serao computados trabalhos publicados ou que 
tenham sido aceitos para publicagao ate a data de cadastramento da proposta, 
devendo-se, neste caso, constar a carta de aceite;
g) Curriculo Lattes do Coordenador, devidamente comprovado, referente ao 
periodo de janeiro/2017 a novembro/2019, constando apenas os itens 
elencados na Atividade e Produgao Intelectual do Coordenador conforme (Anexo
III).
5.2. A documentagao completa de cada proposta (Programa/Projeto), conforme 
item 5.1, sera encaminhada, exclusivamente, via PROTOCOLO DA UFDPar/ 
CMRV, ao Comite PIBEX UFDPar/CMRV, com data de protocolamento ate 29 de
novembro/2019.
5.3. A homologagao das inscrigoes sera feita pelo Comite PIBEX UFDPar/CMRV
5.4. Nao serao aceitas inscrigoes de propostas com documentagao em desacordo 
com os itens 5.1 e 5.2 deste Edital.
5.5 As propostas de programas/projetos ja cadastradas na PREXC, em execugao 
e com vigencia minima ate agosto/2020, podem ser reapresentadas ao PIBEX 
sem a necessidade de tramitar por suas instancias de origem, desde que nao 
tenham alteragoes em seus objetivos originais e estejam em conformidade com as 
exigencias deste Edital.
5.6. O Comite Interno da UFDPar/CMRV sera constituido por docentes da 
UFDPar/CMRV, tendo como presidente o coordenador da CPPEC ou seu 
representante, designado por portaria da Pro-reitoria de Extensao e Cultura da
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6. PROCESSO DE AVALIAQAO E SELEQAO DAS PROPOSTAS
6.1 Avaliagao das propostas de Programas/Projetos 
homologadas.
6.1.1 O processo de avaliagao conforme este Edital sera realizado pelo Comite 
Interne da UFDPar/CMRV, obedecendo os criterios legais deste Edital e as 
normatizagoes especificas:
a) Para avaliagao e julgamento das propostas serao considerados os itens 
especificados nas Tabelas de Pontuagao (Anexos III e IV);
b) Na avaliagao da proposta, fica estabelecida, a paridade entre os itens da
Planilha para avaliagao de Proposta (Anexo IV) e para efeito classificatorio, 
serao atribuidas nota minima de 5,0 (cinco) e maxima de 10,0 (dez) para cada um 
dos itens, em numeros inteiros;
c) Os criterios da Planilha para avaliagao de Proposta (Anexo IV) terao carater 
classificatorio, exceto os criterios 03 (tres ) e 06 (seis), que terao carater 
eliminatorio e classificatorio;
d) E vedado aos membros do Comite Interne analisar e emitir parecer em 
propostas proprias, como Coordenador ou Coordenador Adjunto, em propostas 
do seu curso, em atengao ao instrumento juridico Conflito de Interesse.
6.1.2 Tabelas de pontuagao da proposta
Da la etapa: Planilha para avaliagao de Proposta (Anexo IV) - estara disponivel no 
site http: / /ufpi.br/pibex, constando os criterios a serem considerados.
Da 2a etapa: Tabela de Atividade Docente e Produgao Intelectual do Coordenador 
(Anexo III) estara disponivel no site http://ufpi.br/pibex. O Coordenador devera 
preencher, indicando sua pontuagao e somatoria segundo criterios a serem 
considerados, os quais serao verificados pelo Comite PIBEX/UFDPar/CMRV.
6.2 Sele^ao das propostas
O processo seletivo das propostas transcorrera em duas etapas sob a 
responsabilidade da Coordenagao do PIBEX/UFDPar/CMRV.
6.2.1 Na primeira etapa a avaliagao sera realizada conforme Planilha para 
avalia9ao de Proposta (Anexo IV). A pontuagao sera realizada conforme tabela 
propria para avaliagao do Programa/Projeto e Plano de trabalho do bolsista. A 
nota final na primeira etapa sera obtida pela Equagao 1:

msengoescom

TPElx\0Equagao 1. = x 0,7, onde:
MPE

NEi - nota final na la etapa; TPEi - total de pontos na la etapa; MPEi 
pontuagao na la etapa e 0,7 - peso da la etapa.

maior
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6.2.2 A segunda etapa correspondera a avaliagao da Planilha de Atividade 
Docente e Produgao Intelectual do Coordenador da proposta, no periodo de 
janeiro/2017 a outubro/2019. A pontuagao sera computada conforme tabela 
propria para avaliagao da Atividade Docente e Produgao Intelectual (Anexo III). A 
nota final na segunda etapa sera obtida pela Equagao 2:

7P£2x10Equagao 2. NE2 = x 0,3, onde:
MPE2

NE2 - nota final na 2a etapa; TPE2 - total de pontos na 2a etapa, MPE2 - maior 
pontuagao da 2a etapa e 0,3 - peso da 2a etapa.
6.2.3 A nota final de cada proposta (NFP) sera obtida pela soma das notas das 
duas etapas de avaliagao (NFP = NEi + NE2). Com base nas notas finais das 
propostas (NFP), sera estabelecido o ranking de classificagao das propostas em 
ordem descrescente da NFP.
6.2.4 A CPPEC/PREXC/CMRV estabelecera a nota de corte para classificagao das 
propostas a serem contempladas com cotas de bolsas com base na media geral da 
NFP ± ate 20% da NFP.
6.2.5 Cada proposta tera dois avaliadores, conforme o Anexo IV e os TPErs 
corresponderao a media das pontuagdes atribuidas pelos avaliadores.
6.2.6 Quando observadas discrepancias superiores a 40% entre as TPEi’s dos 
dois avaliadores, a proposta sera encaminhada para um terceiro avaliador. Nesse 
caso, a TPEi sera obtida pela media dos tres avaliadores.
6.3 Classificagao das propostas
6.3.1 A classificagao das propostas sera feita com base nos resultados de 
avaliagao do Comite PIBEX/UFDPar/CMRV, o qual reserva-se o direito de 
desclassificar propostas que estejam em desacordo com este Edital.
6.3.2 Sera desclassificada a proposta que obtiver nota final da proposta (NFP) 
inferior a 7,0 (sete).
6.3.3 A classificagao das propostas e ato exclusive Comite 
PIBEX/UFDPar/CMRV, conforme normatizagao desse Edital.
6.3.4 A classificagao dar-se-a por ordem decrescente das notas finais obtidas.
6.3.5 Para os casos de desempate na nota final, sera considerada a maior 
pontuagao obtida nos seguintes itens do Anexo IV, obedecida a ordem de 
prioridade estabelecida a seguir:
a) Maior valor referente ao criterio 3 - “Forma de interagdo com a comunidade 
externa e interna a UFDPar”;
b) Maior valor referente ao criterio 2 - “Interagdo com o ensino e pesquisa”.
c) Maior valor referente ao criterio 6 - “Plano de trabalho do bolsista”;
6.3.6 O resultado do processo de sefegao das propostas sera divulgado na

Campus Ministro Petronio Portela, Baitro Ininga, Teresina, Piaui, Brasil CEP 64049-550
sitio: www. http: / /ufpi.br/cppec-prexc e-mail: cppex@ufpi.edu.br

Pag. 4 de 12
Fone: (86)3215-5573

mailto:cppex@ufpi.edu.br


MINISTERIO DA EDUCA^AC - MEC 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - LFPI 

PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PREXC 
COORDENADORIA DE PROGRAMA, PROJETOS E EVENTOS 

CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - CPPEC
Internet, no site da Pro-reitoria de Extensao e Cultura - PREXC, nos enderegos 
http://ufpi.br/prexc e http://ufpi.br/cppec-prexc.

7. CRITERIOS DE DISTRIBUigAO DE BOLSAS DE EXTENSAO:
Serao distribuidas bolsas no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo 
periodo de ate 12 (doze) meses, condicionadas a disponibilidade financeira e 
orgamentaria da UFDPar/CMRV.
A quantidade de cotas de bolsa para cada Coordenador obedecera a modalidade e 
natureza extensionista de cada proposta e em conformidade com os seguintes 
criterios:
7.1. Maior nota final da proposta (NFP) obtida pelo Coordenador em ordem 
decrescente (ranking).
7.2. Recomendagao quantitativa do COMITE AVALIADOR DO PIBEX.
7.3. Relevancia extensionista e socioeconomica da proposta.

8. COTAS DE BOLSAS E SELEQAO DOS ALUNOS BOLSISTAS
Cotas de Bolsa, para este Edital, significa o numero de bolsas que serao 
disponibilizadas para cada proposta.
8.1. Serao distribuidas no maximo 04 (quatro) bolsas por Coordenador.
8.2. Serao distribuidas no maximo 08 (oito) bolsas por Coordenador, no caso de 
propostas que tenham carater artistico-cultural (teatro, danga, artes, museus, 
etc.) ou que atendam a populagoes ou territorios de comprovada vulnerabilidade 
socieconomica.
8.3 Os Programas/Projetos preparatories para o ENEM devidamente cadastrados 
na CPPEC/PREXC e aprovados pelo Comite da PIBEX/UFDPar/CMRV, serao 
contemplados com 08 (oito) bolsas do PIBEX.
8.4 Cada Campus podera inscrever apenas 01 (uma) proposta de 
Programa/Projeto preparatorio para o ENEM.
8.5 Se houver mais de 01 (uma) proposta de Programa/Projeto preparatorio para 
o ENEM, sera contemplada com as cotas de bolsas, a proposta melhor avaliada 
pelo Comite do PIBEX/UFDPar/CMRV.
8.6 Os alunos bolsistas serao selecionados pelo Coordenador da proposta, apos 
ampla divulgagao em Chamada Interna, observando os criterios do item 9.1 e as 
alineas que couber do 12.2 deste Edital.
8.7 Nao havendo preenchimento, por qualquer motivo, das cotas de bolsas 
destinadas aos Programas/Projetos, conforme exigencias e cronograma do Edital, 
as bolsas remanescentes serao redistribuidas para outros Programas/Projetos, 
em conformidade com o item 6.

9. documentaqAo de bolsista
Campus Ministro Petronio Portela, Bairro Ininga, Teresina, Piaui, Brasil CEP 64049-550
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9.1 A concessao da bolsa somente sera concretizada e homologada pelo 
Coordenador da CPPEC apos o recebimento dos seguintes documentos 
devidamente preenchidos e assinados quando couber, enviados via PROTOCOLO 
da UFDPar: termo de compromisso; declaragao de que nao possui vinculo 
empregaticio ou estagio remunerado; declaragao de que nao recebe qualquer 
outro tipo de bolsa oficial; ficha de dados; comprovante de matricula atual; 
historico escolar atualizado e dados de conta bancaria propria.

10. REQUISITOS PARA A HABILITAQAO DAS PROPOSTAS E DO BOLSISTA 
AO EDITAL
10.1. Das propostas de Programas e Projetos
10.1.1 A proposta deve ser obrigatoriamente de EXTENSAO, ou seja, explicitar 
claramente, a participagao dos setores da comunidade/sociedade externa a 
UFDPar ser apresentada conforme as normas da PREXC e enfatizar as demandas 
que justificam a proposta.
10.1.2 Proposta esteja cadastrada na PREXC e tenha validade minima ate agosto 
de 2020 ou que esteja com STATUS no SIGAA de “AQAO CADASTRADA”.
10.1.3 Exclusao do carater de Prestagao Institucional de Servigos, se admitida 
como modalidade de extensao em vista de justificativa academica (Decreto 
7.416/10).
10.2 Do Proponente (Professor Coordenador):
10.2.1. A proposta sera Coordenada por Professores do quadro permanente da 
UFPI e em efetivo exercicio das atividades.
10.2.2 Nao apresentar situagao de inadimplencia com o PIBEX/UFDPar/CMRV, 
com Programas/Projetos ou outra(s) modalidades de agoes no ambito da 
Pro-reitoria de Extensao e Cultura no que se remete aos relatorios semestrais, 
finals e ao envio da frequencia mensal.
10.2.3 Ter participado do Seminario de Extensao - VIII SEMEX, referente ao 
periodo em que coordenou o Projeto ou Programa de Extensao com bolsa no 
Edital 029/2018 PIBEX/CMRV.
10.2.4. Ter avaliado trabalho no VIII SEMEX, quando solicitado, e acompanhado 
a apresentagao dos trabalhos de seus bolsistas do Edital 029/2018 
PIBEX/CMRV.
10.3. Dos Bolsistas:
10.3.1. Ser estudante de graduagao da UFDPar/CMRV ate o penultimo periodo.
10.3.2. Esta matriculado em, no minimo, 08 creditos em disciplinas e 
frequentando regularmente as aulas.
10.3.3. Nao possuir qualquer outro tipo de bolsa paga por programas oficiais.
10.3.4. Nao ter vinculo empregaticio ou nao estar em estagio remunerado.
10.3.5. Ter apresentado como bolsista, nas mais diferentes modalidades, o
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Resultado Final de seu ultimo programa/projeto do PIBEX, no VIII SEMEX, ou 
compor publicagao de artigo cientifico (comprovar com certificagao e/ou aceite). 
10.3.6. Apresentar indicadores satisfatorios de desempenho academico defmido

pela instituigao (Decreto 7.416/10) e ter IRA igual ou superior a 7,0 (sete). 
10.3.7. Apresentar tempo disponivel de, no minimo, 12 (doze) boras semanais 
dedicadas as atividades de extensao do Programa/Projeto e cumprir 
integralmente as atividades previstas em seu Plano de Trabalho.
10.3.8 O bolsista so podera ser renovada sua bolsa em 
programa/projeto, por uma unica vez, ou seja, o mesmo passara no maximo dois 
anos como bolsista naquele programa/projeto;

um mesmo

11. LIMITADORES
11.1. Cada Coordenador podera inscrever ate dois Programas compostos de seus 
projetos ou dois projetos individualizados, porem, deverao ser observados o 
disposto nos itens 8.1 e 8.2 sobre numero maximo de bolsas por Coordenador.
11.2. Para ser contemplada com bolsa, a proposta devera obter nota final minima 
maior ou igual a 7,0 (sete), de acordo com a avaliagao do Comite 
PIBEX/UFDPar/CMRV.
11.3 Ter previsao, no cronograma da Proposta, de no minimo, 04 (quatro) meses 
de atividade realizada com a comunidade/sociedade externa, no periodo de 
realizagao da proposta e da vigencia da bolsa.
11.4 Apresentar Cartas de Anuencias das instituigoes parceiras, se houver.

12. ATRIBUIQOES E COMPETENCIAS DOS PARTICIPANTES 
12.1. Dos Coordenadores(as) das Propostas:
a) acompanhar e responder pelas agoes do projeto;
b) selecionar, em conformidade com o Art. 10 da Resolugao 170/18- CEPEX e o 
Decreto Federal 7.416/2010, o aluno bolsista, e orienta-lo, individualmente ou 
em companhia de outros professores ou tecnico-administrativo de nivel superior;
c) enviar a CPPEC, via e-mail especifico, a Declaragao de Frequencia do(s) 
bolsista(s) do projeto em modelo proprio da CPPEC/PREXC, ate o 25 ( vigesimo 
quinto) dia de cada mes, constando o nome complete, a matricula e CPF dos 
mesmos, datada e assinada pelo Coordenador;
d) o controle mensal da frequencia do bolsista ficara sob a resposabilidade e 
poder do Coordenador que enviara a coordenagao de extensao da UFDPar apenas 
a Declaragao de Frequencia;
e) o nao envio ou o envio fora do prazo da Declaragao de Frequencia impedira o 
pagamento do bolsista no respective mes da ocorrencia;
11 Para os casos previstos no item “e”, sera possivel o pagamento retroativo, desde
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que o Coordenador encaminhe a Coordenagao de extensao da UFDPar, via 
protocolo da UFDPar, a Declaragao de Frequencia com a devida justificativa, ate 
5° dia do mes subsequente;
g) o nao envio ou o envio da Declaragao de Frequencia fora do prazo estabelecido 
por mais de 03 (tres) meses, consecutivos ou nao, implicara no cancelamento 
definitivo da bolsa;
h) havendo necessidade orgamentaria e/ou contabil, a CPPEC/UFDPar/CMRV 
podera solicitar o envio da Declaragao de Frequencia em prazos especificos, desde 
que haja comunicagao previa a todos os Coordenadores;
i) o Coordenador emitira parecer, no relatorio semestral e final, sobre o 
desempenho dos alunos sob sua orientagao;
j) Ofertar pelo menos uma vaga de ACE (Atividade Curricular de Extensao) 
quando demandado pelo(s) Coordenador(es) de Extensao de Curso;
k) participar do SEMEX, estando, inclusive, presente na apresentagao dos 
trabalhos dos seus bolsistas no evento, sob pena de tornar-se inadimplente no 
proximo Edital. Nos casos de impedimento legal, a Coordenagao da CPPEC devera 
ser comunicada com antecedencia.

12.2 Dos Bolsistas:
a) o estudante selecionado devera ter disponibilidade e cumprir, nas agoes do 
Programa/Projeto, carga horaria minima de 12 boras;
b) executar as atividades previstas no Programa/Projeto e no piano de trabalho a 
ele designadas;
c) estar regularmente matriculado em disciplinas da UFDPar, no minimo em 08 
creditos;
d) ter IRA maior ou igual a 7,0 (sete) e estar cursando ate o penultimo periodo;
e) o bolsista nao podera ter vinculo empregaticio ou estar em estagio remunerado 
e nem qualquer outra modalidade de bolsa em Programa Oficial;
f) o bolsista devera apresentar trabalhos relatives ao programa ou projetos em 
eventos cientificos, previamente deflnidos entre eles, e, obrigatoriamente, no 
SEMEX;
g) apresentar ao Coordenador da agao os relatorios semestral e final, detalhando 
as atividades executadas como aluno bolsista;
h) cumprir as demais exigencias estabelecidas neste Edital, na Resolugao 170/18 
CEPEX e no Decreto Federal 7.416/2010.

13. CANCELAMENTO DO PROGRAMA/PROJETO OU BOLSA
13.1. O Programa ou Projeto podera ser cancelado:
13.1.1. Pelo atraso nas entregas a CPPEC dos relatorios - Semestral e Final - ou 
seja, em ate 30 e 45 dias apos fim do prazo de cada um, respectivamente;
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13.1.2. For desistencia do Coordenador do projeto, caso ninguem habilitado 
assuma. Nesse caso, a desistencia devera ser informada oficialmente a 
Pro-reitoria de Extensao e Cultura - PREXC, com antecedencia minima de 30 
(trinta) dias;
] 3.1.3. Pela Pro-reitoria de Extensao e Cultura, quando constatado o 
descumprimento dos objetivos e metas estabelecidos na proposta, conforme 
analise, julgamento e aprovagao da Camara de Extensao - CAMEX/PREXC.
13.1.4 Pela Pro-reitoria de Extensao e Cultura com aprovagao da CAMEX quando 
constatada qualquer irregularidade em relagao as normatizagoes vigentes na 
UFPI
13.2. A bolsa podera ser cancelada:
13.2.1. Por desistencia do estudante;
13.2.2. A pedido do Coordenador do programa/projeto, devidamente justificado;
13.2.3. Por nao cumprimento das exigencias deste Edital ou de qualquer das 
normatizagoes vigentes na UFDPar, por parte do Bolsista ou do Coordenador;
13.2.4 Devido indisponibilidade financeira ou orgamentaria da UFDPar (cortes, 
contigenciamento, insuficiencia, dentre outros);

14. ACOMPANHAMENTO E AVALIAQAO
14.1 Os Coordenadores dos programas e projetos de extensao serao os 
responsaveis pelo acompanhamento e orientagao do bolsista.
14.2 O coordenador devera encaminhar a CPPEC/PREXC o relatorio de 
atividades semestral e final do bolsista, conforme os § 1°, 2° e 3° do Art. 8° da 
Resolugao 085/2018-CEPEX; conforme 
(http: / /ufpi.br/cppec-prexc) - Coordenadoria CPPEC - aba formularies. Nos 
citados relatorios constarao o parecer e assinatura do Coordenador.
14.3 O coordenador responsavel pelo acompanhamento e avaliagao dos bolsistas 
devera, no caso de desempenho insatisfatorio do bolsista durante a realizagao das 
atividades, comunicar a CPPEC para imediato desligamento do mesmo.
14.4 Desde que devidamente justificada, podera haver substituigao do bolsista 
durante a realizagao das atividades, ate 03 (tres) meses antes do termino do 
periodo de concessao da bolsa.
14.5

modelo disponivel siteno

O Coordenador(a) do Programa/Projeto encaminhara a solicitagao de 
substituigao do bolsista, via protocolo da UFDPar, constando a justificativa, 
relatorio de atividade do bolsista a ser substituido e a documentagao do novo 
bolsista, conforme previsto no item 9.1 deste Edital.

Durante o periodo de vigencia da bolsa, os Coordenadores e os 
participantes dos projetos contemplados deverao estar disponiveis para prestar 
informagoes a qualquer momento.
14.7 O nao cumprimento das obrigagoes acima por parte do Coordenador do
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programa ou projeto implicara em penalizagoes ja declaradas neste Edital.
15. CRONOGRAMA

25/10/2019 Langamento do Edital.
25/10/2019 a 
29/02/2021 Vigencia do edital

Prazo para que PROGRAMAS/PROJETOS NOVOS estejam 
com STATUS no SIGAA de “AGUARDANDO APROVAQAO DA 
COORDENADORIA,,________________ _______________________
Protocolamento da inscrigao de Programa/Projeto ao Edital 
014/2019 (PIBEX/CMRV)

25/10/2019 a 
24/11/2019

25/10/2019 a 
29/11/2019

Ate 14/12/2019 Homologagao das inscrigoes

Recursos das homologagoes das inscrigoes, a ser entregue 
impresso na coordenagao de extensao.

14 a 17/12/2019

Resultado dos recursos - homologagao das inscrigoes18/12/2019
19/12/2019 a 
27/02/2020 Avaliagao das propostas pelo Comite PIBEX/CMRV

Divulgagao pelo Comite PIBEX/CMRV dos resultados parciais 
das propostas.

27/02/2020

28/02/2020 Recursos dos resultados da selegao.

Divulgagao dos Resultados dos recursos e resultado final da 
selegao pela PREXC

02/03/2020

27/02/2020 a 
12/03/2020 Selegao dos bolsistas pelos Coordenadores

Entrega da documentagao dos bolsistas, assinatura do Termo 
de Compromisso e demais declaragoes junto a coordenagao de 
extensao do CMRV e posterior protocolamento do CMRV.

' O STATUS “AGUARDANDO APROVAQAO DA COORDENADORIA” aparece no SIGAA apos o(a) Diretor(a) 
do Centro/Campus dar ciencia e encaminhar a proposta.

Ate 16/03/2020

16. DISPOSIQOES FINAIS
16.1 Nao serao aceitas propostas formatadas fora do padrao deste Edital.
16.2. Os resultados dos projetos apoiados pelo Programa Institucional de Bolsas 
de Extensao - PIBEX/UFDPar/CMRV, quando publicados e ou apresentados em 
eventos, cursos, comunicagoes em congressos, dentre outros, deverao, 
obrigatoriamente, citar o apoio da Pro-reitoria de Extensao e Cultura da UFPI, por 
intermedio do PIBEX. ^
16.3 A diregao do CMRV reserva-se ao direito de ampliar o numero de bolsas
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durante a execugao dos projetos, caso haja uma suplementagao de bolsas para o
PIBEX/ UFDPar / CMRV.
16.4.0 projeto aprovado nao podera ser substituido. No caso de interrupgao de 
suas atividades, a bolsa sera cancelada. Nesse caso, o Coordenador devera fazer 
uma justificativa por escrito a PREXC.
16.5. Caso o Coordenador necessite, por algum motive, afastar-se do projeto, 
assume o Coordenador Adjunto. Em caso de impedimento, devera nomear um 
novo Coordenador ou cancelar o Projeto.
16.6 Uma vez cumprido o programa/projeto total ou parcialmente, o(s) bolsista(s) 
terao direito a certificado/declaragao de participagao.
16.7 A Coordenagao de extensao do CMRV tern autonomia para redistribuigao de 
bolsas em Programas/Projetos classiflcados, de acordo com o Comite do 
PIBEX/UFDPar/CMRV e com as regras deste Edital.
16.8. Inicio da vigencia das bolsas esta previsto para o dia 01 de margo de 2020.
16.9. Os casos nao previstos neste Edital serao resolvidos pela Camara de 
Extensao - CAMEX/PREXC.

Parnaiba (PI), 25 de outubro de 2019.

m 2^0 _____________
Prof.4)r.° Antorlib Aecio de Carvall^) Bezerra

'residente do PIBEX

a

Prof.8 Dr.8 Cleania 
Pro-Reitora de Extensao e Cultura - PREXC/UF
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