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EDITAL PROEC/UFCAT Nº 02/2022 

 

Programa de bolsas de Extensão e Cultura-PROBEC 2022/2023 e Programa de 

voluntariado de Extensão e Cultura-PROVEC 2022/2023 

 

A Universidade Federal de Catalão - UFCAT, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura - PROEC, tendo em vista o que consta no processo eletrônico nº 23070.065910/2021-

42, torna público o presente Edital de abertura de inscrições para seleção de projetos de 

Extensão e Cultura da UFCAT para o PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO E 

CULTURA - PROBEC 2022/2023 e para o PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE 

EXTENSÃO E CULTURA - PROVEC 2022/2023.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 O Programa de bolsas de Extensão e Cultura - PROBEC e o Programa de voluntariado de 

Extensão e Cultura - PROVEC são parte de uma política de consolidação da extensão 

universitária na UFCAT, com o propósito de fomentar processos formativos de caráter 

extensionista articulados ao ensino e à pesquisa, considerando as demandas sociais da 

população por meio do desenvolvimento de Projetos de Extensão e Cultura da UFCAT e 

consequentemente a participação da comunidade acadêmica.  

 

1.2 O período de vigência do Edital será de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 

de agosto de 2022 a 31 de julho de 2023.  

 

1.3 Poderão ser proponentes docentes e técnico-administrativos com formação em nível 

superior do quadro permanente da UFCAT, ativos e em exercício. Cada proponente poderá 

inscrever apenas um projeto neste Edital. 

 

1.4 Serão contemplados até 17 (dezessete) projetos com bolsas, conforme vigência do edital e 
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disponibilidade orçamentária da UFCAT. O valor mensal da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com duração de 12 (doze) meses, sendo 1 (uma) bolsa PROBEC para cada projeto 

selecionado e até 7 (sete) alunos voluntários PROVEC. As bolsas serão atribuídas aos projetos 

contemplados mediante avaliação realizada pela Comissão Avaliadora ad hoc, considerando a 

nota mínima de 2,1 (dois vírgula um) pontos, ou seja o correspondente a 70% (setenta por cento) 

da nota máxima, a qual totaliza 3,0 (três vírgula zero) pontos. Os projetos que obtiverem nota 

igual ou superior a 2,1 (dois vírgula um) pontos poderão indicar até 7 (sete) voluntários 

PROVEC. 

 

2. DAS SUBMISSÕES DOS PROJETOS 

 

2.1 As submissões serão realizadas exclusivamente no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas - SIGAA, Módulo Extensão, no período de 15/01/2022 a 11/03/2022, 

encerrando-se nesta última data às 23h59. 

 

2.2 Condições para submissão de projeto: 

a) Para submeter um novo projeto o proponente deverá cadastrar o projeto no SIGAA - Módulo 

Extensão e vinculá-lo a este edital, conforme Anexo I. 

b) Para submeter um projeto que já está em execução no SIGAA, Módulo Extensão, que não 

está vinculado ao Edital PROEC/UFCAT nº 01/2021, deve-se proceder conforme o Anexo II. 

c) Projetos vinculados ao Edital PROEC/UFCAT nº 01/2021 não poderão ser submetidos a este 

edital, deve-se cadastrar novamente o projeto no SIGAA – Módulo Extensão, conforme Anexo 

I. 

 

2.3 A validação da submissão do projeto está condicionada às aprovações da Coordenação das 

Atividades de Extensão – CAEX e do Diretor Pro Tempore da Unidade/Órgão até a data e o 

horário descritos no item 2.1.  

 

2.4 O projeto deverá ter o período de vigência com início em data anterior ou igual a 01 de 

agosto de 2022 e término em data igual ou posterior a 31 de julho de 2023. 
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3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS SUBMISSÕES 

 

3.1 As submissões efetuadas de acordo com o item 2 deste Edital serão homologadas pela 

PROEC/UFCAT e estarão aptas a concorrerem nas próximas etapas. Os projetos submetidos 

que não atenderem ao item 2 estarão automaticamente excluídos do processo de seleção. 

 

3.2 O resultado preliminar das submissões homologadas e não homologadas será publicado no 

site da PROEC/UFCAT http://cec.catalao.ufg.br a partir do dia 14/03/2022, constando o 

horário da publicação. 

 

3.3 A PROEC/UFCAT aceitará a interposição de recursos encaminhados, exclusivamente, via 

Sistema Eletrônico de Informações - SEI, conforme Anexo III, após a publicação da lista das 

submissões homologadas. O prazo para interposição de recursos da homologação das 

submissões será durante as 48 horas, a partir da data e hora da divulgação do resultado 

preliminar. 

 

3.4 A PROEC/UFCAT não se responsabilizará por recursos não recebidos em decorrência de 

eventuais problemas técnicos. 

 

3.5 O período para devolutiva do pedido de reconsideração será nos dias 16 e 17/03/2022. 

 

3.6 Não haverá reapreciação de recursos pela PROEC/UFCAT. 

 

3.7 O resultado final da homologação das submissões será publicado no site da PROEC/UFCAT 

http://cec.catalao.ufg.br no dia 21/03/2022, constando o horário da publicação. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 

4.1 O processo de seleção será realizado em etapa única com atribuição de notas pela Comissão 
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Avaliadora ad hoc, considerando os critérios de avaliação estabelecidos no item 5 deste Edital. 

 

4.2 A PROEC/UFCAT procederá a avaliação das propostas dessa Etapa no período de 

23/03/2022 a 23/04/2022, por meio da Comissão Avaliadora ad hoc, composta por professores 

e técnico-administrativos da Universidade Federal de Catalão, designados por Portaria. A 

PROEC/UFCAT se responsabilizará pela formação da Comissão Avaliadora ad hoc e pelo processo 

de avaliação das propostas.  

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

5.1 A avaliação dos projetos se dará com base nos seguintes parâmetros e notas: 

 

Parâmetros - Nota do item (Ni) - Peso - para avaliação das propostas 

 

ITEM PARÂMETROS Ni PESO 

1 

A proposta articula a extensão com o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a interação dialógica e transformadora 

entre a comunidade acadêmica e a sociedade. 

0-3,0 3 

2 

A proposta apresenta metodologia com etapas e atividades 

detalhadas que demonstram coerência com os objetivos e com o 

perfil dos participantes.  

0-3,0 1 

3 

A proposta prioriza a comunidade externa e evidencia o impacto 

social e/ou o impacto cultural expresso em diversas formas e 

manifestações de saberes. 

0-3,0 3 

4 

A proposta descreve as formas de participação do discente nas 

atividades de planejamento, execução, acompanhamento e 

avaliação do projeto.  

0-3,0 2 

5 

Há previsão de publicização de resultados que contemplam a 

comunidade interna e a externa à universidade, tais como produtos 

acadêmicos, artístico-culturais e didático-pedagógicos. 

0-3,0 1 
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Fórmula matemática da nota final de cada avaliador: 

𝑵 = [𝟑(𝑵𝟏 +𝑵𝟑) + 𝟐𝑵𝟒 +𝑵𝟐 +𝑵𝟓] ÷ 𝟏𝟎 

 

5.2 Para atribuição das notas aos parâmetros considera-se: 

Nenhum atendimento ao item 0 

Baixo atendimento ao item 1,0 

Médio atendimento ao item 2,0 

Pleno atendimento do item 3,0 

 

5.2.1 Não serão atribuídas notas fracionadas. 

 

5.3 A avaliação de cada projeto será realizada por dois avaliadores da Comissão Avaliadora ad 

hoc e a nota final será a média aritmética das duas notas. 

 

5.4 Em caso de empate, será contemplado o projeto que obtiver a maior nota final (𝑵𝒅), obtida 

pela soma das notas dos itens 1, 3 e 4 multiplicado pelos seus respectivos pesos, nos parâmetros 

estabelecidos no item 5.1, dividido pela soma dos pesos dos itens 1, 3 e 4, como segue:  

 

a) 1- A proposta articula a extensão com o ensino e a pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a interação dialógica e transformadora entre a comunidade acadêmica e a sociedade.  

b) 3 - A proposta prioriza a comunidade externa e evidencia o impacto social e/ou o 

impacto cultural expresso em diversas formas e manifestações de saberes. 

c) 4- A proposta descreve as formas de participação do discente nas atividades de 

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação do projeto. 

 

𝑵𝒅 = [𝟑(𝑵𝟏 +𝑵𝟑) + 𝟐𝑵𝟒] ÷ 𝟖 

 

 

5.5 Caso persista o empate, será contemplada a proposta que obtiver maior nota no item 3 do 

quadro de critérios de avaliação. 
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6. DOS RESULTADOS 

 

6.1 A publicação do resultado preliminar dos projetos contemplados no PROBEC/PROVEC 

2022/2023 será realizada no dia 28/04/2022, no site da PROEC/UFCAT 

http://cec.catalao.ufg.br. A relação dos projetos será publicada por ordem de classificação, 

constando a nota final e o horário da publicação.  

 

6.2 A publicação do resultado final dos projetos selecionados para o PROBEC/PROVEC 

2022/2023 será realizada a partir do dia 12/05/2022, no site da PROEC/UFCAT 

http://cec.catalao.ufg.br. A relação dos projetos será publicada por ordem de classificação, 

constando a nota final e o horário da publicação.  

 

7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

7.1 O Comitê da PROEC/UFCAT aceitará, após a publicação da lista do resultado preliminar 

dos projetos, a interposição de recursos encaminhados via SIGAA, Módulo Extensão, conforme 

Anexo IV, no período de 29/04/2022 a 03/05/2022. 

 

7.2 Somente serão aceitos recursos consubstanciados nas normas editalícias e devidamente 

fundamentados. 

 

7.3 Serão avaliados somente os itens solicitados para o recurso. 

 

7.4 Quando ocorrer a interposição de recursos, a nota a ser considerada para classificação final 

do projeto será a nota que for obtida após a análise do recurso. 

 

7.5 Cada recurso será analisado por um membro da Comissão Avaliadora ad hoc, diferente 

daqueles que proferiram a decisão recorrida. 

. 

http://cec.catalao.ufg.br/
http://cec.catalao.ufg.br/
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7.6 O Comitê da PROEC/UFCAT não se responsabiliza por recursos não recebidos em 

decorrência de eventuais problemas técnicos. 

 

7.7 Não haverá reapreciação de recursos. Não serão aceitos recursos fora do prazo.  

 

8. DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS AO ALUNO E AO COORDENADOR PARA O 

EDITAL PROBEC/PROVEC  

 

8.1 Do aluno: 

 

8.1.1 Estar regularmente matriculado e ativo em curso de graduação da UFCAT durante 

o período de execução da bolsa e das atividades como voluntário. 

 

8.1.2 Alunos bolsistas PROBEC e voluntários PROVEC deverão ter disponibilidade para 

dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades referentes ao projeto que podem ser 

cumpridas de modo presencial ou remoto conforme acordado com o coordenador. 

 

8.1.3 Alunos bolsistas PROBEC não devem possuir vínculo empregatício e/ou outra bolsa 

acadêmica associada à atividade de ensino, pesquisa ou extensão e cultura. 

 

8.1.4 Não estar no último semestre para integralizar o curso de graduação. 

 

8.1.5 Comprometer-se a: 

 

a) Realizar as atividades dispostas no Plano de Trabalho, a partir da concessão da 

bolsa ou do início das atividades como voluntário. 

b) Em caso de bolsista PROBEC, apresentar como primeiro autor os resultados 

do projeto em Congresso Institucional da UFCAT ou congressos acadêmicos de 

extensão no ano de 2023; 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

8 

 

c) Em caso de voluntariado PROVEC, apresentar os resultados do projeto como 

autor ou coautor em Congresso Institucional da UFCAT ou congressos acadêmicos de 

extensão no ano de 2023; 

d) Realizar no período de 10/12/2022 a 14/01/2023 relatório parcial das atividades 

desenvolvidas, via portal discente do SIGAA, Módulo Extensão, conforme Anexo V; 

e) Realizar no período de 31/07/2023 a 31/08/2023 relatório final das atividades 

desenvolvidas, via portal discente do SIGAA, Módulo Extensão, conforme Anexo V. O 

aluno receberá o certificado somente mediante o envio do relatório final. 

f) Comunicar ao coordenador quaisquer problemas que ocorrerem durante a 

execução do plano de trabalho. 

g) Comunicar previamente ao coordenador sobre a desistência de sua participação 

no projeto, via e-mail institucional. 

 

8.2 Do Coordenador: 

 

8.2.1 Caso seja contemplado com estudantes bolsista e/ou voluntários, deverá cadastrar no 

SIGAA, Módulo Extensão, no período de 23/05/2022 a 20/06/2022, até as 17h, o plano de 

trabalho do aluno bolsista e do aluno voluntário, bem como cadastrar no SIGAA os dados 

bancários do bolsista, conforme Anexo VI, atendendo ao disposto no item 8.1.4. Anexar 

ao plano de trabalho o Termo de Compromisso do(a) Aluno(a) Bolsista e do(a) Aluno(a) 

Voluntário(a) e a Ficha de Inscrição de Bolsista e Voluntário(a) (Anexo VII), em 

documento único no formato PDF. Os coordenadores que não realizarem o cadastramento 

correto e/ou não respeitarem os prazos poderão ser excluídos deste Edital. 

 

8.2.2 Enviar o Termo de Ciência do(a) Coordenador(a) à PROEC-UFCAT, via SEI, 

conforme Anexo VIII, no período de 23/05/2022 a 20/06/2022, até as 17h. 

 

8.2.3 Comprometer-se a: 

 

a) Orientar e acompanhar o aluno bolsista/voluntário indicado via SIGAA nas 
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distintas fases do trabalho, incluindo a elaboração dos relatórios no SIGAA, Módulo 

Extensão. 

b) Contribuir na correção e na elaboração dos resumos submetidos em eventos acadêmicos 

no ano de 2023. 

c) Revisar e avaliar os relatórios parcial e final encaminhados via SIGAA, Módulo 

Extensão, obedecendo as datas de entrega dos referidos relatórios.  

d) Realizar no período de 01/11/2023 a 30/11/2023 o relatório final do projeto de extensão 

e cultura no SIGAA, conforme Anexo IX.  

e) Caso o aluno bolsista ou o aluno voluntário apresente os resultados do projeto em evento 

de outras instituições, ficará sob a responsabilidade do coordenador atestar a 

legitimidade do certificado do discente, bem como informar a participação deste no 

relatório final do projeto. 

 

8.2.4 Em caso de licença ou afastamento do coordenador, a qualquer título, no período da 

execução do projeto, a substituição é de total responsabilidade do mesmo no SIGAA, 

Módulo Extensão. 

 

8.2.5 O coordenador do projeto poderá proceder à substituição ou finalização da 

participação do bolsista/voluntário, via SIGAA, Módulo Extensão, mediante justificativa, 

desde que o novo bolsista/voluntário atenda às exigências deste Edital, conforme Anexo 

X, no caso de substituição. 

 

8.2.6 O coordenador deverá indicar no SIGAA, Módulo Extensão o novo 

bolsista/voluntário entre o dia 20 do mês vigente e o dia 5 do mês subsequente. A 

substituição contará a partir do dia 01 do mês. Para a indicação de novo bolsista, o 

coordenador deverá encaminhar um ofício via SEI à PROEC/UFCAT, informando sobre a 

substituição, a data de início do novo bolsista, nome e matrícula do discente e outras 

informações relevantes.  

 

8.2.7 O coordenador deverá efetuar via SIGAA, Módulo Extensão a substituição ou 
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finalização da participação do discente bolsista ou voluntário que, durante o período de 

vigência do projeto, graduar-se, tiver a sua matrícula trancada, não estiver executando 

satisfatoriamente o plano de trabalho proposto ou estiver impedido de continuar suas 

atividades no Programa por qualquer outro motivo. 

 

8.2.8 No caso de substituição do aluno bolsista ou aluno voluntário, o coordenador deverá 

informar a carga horária executada no relatório final do bolsista/voluntário substituído, 

como também informar no Plano de Trabalho do novo bolsista/voluntário a carga horária 

que será executada. 

 

8.2.9 Para efeito de produção e apresentação de trabalhos, o aluno substituto será o primeiro 

autor e o aluno substituído o coautor.  

 

8.2.10 Em caso de substituição do aluno bolsista/voluntário, a certificação fará referência 

à carga horária cumprida pelo aluno substituído e pelo aluno que substituiu. 

 

9. DA INDICAÇÃO DO BOLSISTA/VOLUNTÁRIO 

 

9.1 A indicação do bolsista/voluntário é de total responsabilidade do coordenador e será 

realizada via SIGAA, Módulo Extensão, exclusivamente no período de 23/05/2022 a 

20/06/2022, até as 17h. 

 

9.2 Os coordenadores que não fizerem a indicação dos bolsistas e/ou voluntários, respeitando a 

documentação e os prazos, serão excluídos do programa PROBEC/PROVEC, e, no caso de 

bolsa, será atribuída ao próximo colocado na lista de resultado final. 

 

9.3 Os alunos bolsistas/voluntários poderão participar somente em 01 (um) único projeto de 

Extensão e Cultura contemplado neste edital. 

 

9.4 A bolsa PROBEC será suspensa nos casos em que o bolsista não cumprir as exigências 
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deste Edital. 

 

 

10. DO CALENDÁRIO DO EDITAL PROBEC/PROVEC 2022/2023 

 

10.1 O processo de seleção e a execução dos projetos contemplados neste Edital deverão seguir 

o calendário do quadro abaixo: 

 

Data/Período 
Descrição 

Início Fim 

10/01/2022 
Publicação do Edital PROEC/UFCAT nº 02/2022 no site 

da PROEC/UFCAT. 

11/01/2022 

 

12/01/2022 

até as 17h 

Período para interposição de recurso ao Edital, via e-mail 

proec@ufcat.edu.br 

13/01/2022 14/01/2022 Período para resposta da interposição do recurso. 

15/01/2022 
11/03/2022 

até 23h59 
 

Período para submissões dos projetos no Edital 

PROEC/UFCAT nº 02/2022, via SIGAA, Módulo 

Extensão. 

A partir de 14/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar das inscrições 

homologadas e não homologadas  no site 

http//cec.catalao.ufg.br 

Durante 48 horas a 

partir da divulgação 

da homologação 

Período para interposição de recursos da homologação das 

inscrições. 

16 e 17/03/2022 Período para devolutiva do pedido de reconsideração. 

21/03/2022 
Divulgação do resultado final das inscrições 

homologadas. 
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23/03/2022 23/04/2022 
Período de avaliação dos projetos submetidos, pela 

Comissão Avaliadora ad hoc.  

28/04/2022 
Publicação do resultado preliminar dos projetos 

selecionados para o PROBEC/PROVEC 2022/2023. 

29/04/2022 a 03/05/2022 
Período para interposição de recursos em relação ao 

resultado preliminar, via SIGAA, Módulo Extensão. 

A partir de 12/05/2022 
Publicação do resultado final dos projetos selecionados 

para o PROBEC/PROVEC 2022/2023. 

23/05/2022 
20/06/2022 

Até as 17h 

Período para o coordenador do projeto cadastrar no 

SIGAA o plano de trabalho do aluno bolsista e do aluno 

voluntário e os dados bancários do bolsista (Anexo VI). 

Anexar o Termo de Compromisso do(a) Aluno(a) 

Bolsista e do(a) Aluno(a) Voluntário(a) e a Ficha de 

Inscrição de Bolsista e Voluntário(a), em documento 

único no formato PDF (Anexo VII). Enviar o Termo de 

Ciência do(a) Coordenador(a) à PROEC-UFCAT 

(Anexo VIII). 

22/06/2022 Publicação da segunda chamada, se necessário.  

23/06/2022 13/07/2022 

Período para o coordenador do projeto indicar o aluno 

bolsista/voluntário da 2ª chamada. 

Período para cadastro no SIGAA do plano de trabalho do 

aluno bolsista e do aluno voluntário e os dados bancários 

do bolsista (Anexo VI), bem como a documentação, em 

documento único no formato PDF (Anexo VII), dos 

bolsistas e dos voluntários referente à 2ª chamada. Enviar 

o Termo de Ciência do(a) Coordenador(a) à PROEC-

UFCAT (Anexo VIII). 

01/08/2022 31/07/2023 

Período de execução das atividades dos bolsistas 

PROBEC e voluntários PROVEC. 
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10/12/2022 14/01/2023 

Período para realização do relatório parcial do aluno 

bolsista/voluntário no SIGAA, Módulo Extensão. 

31/07/2023 31/08/2023 

Período para realização do relatório final do aluno 

bolsista/voluntário no SIGAA, Módulo Extensão. 

01/11/2023 30/11/2023 

Período para realização do relatório final pelo 

coordenador do projeto no SIGAA, Módulo Extensão. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 Os certificados do Programa de bolsas PROBEC/voluntários PROVEC dos alunos que 

cumprirem as exigências do Programa e que ainda possuem vínculo com a UFCAT poderão ser 

obtidos pelo SIGAA, portal do discente, SIGAA Módulo Extensão; e aqueles que se 

desvincularem da universidade poderão obtê-los pelo portal público do SIGAA. 

 

11.2 O certificado será emitido mediante envio do relatório final pelo discente conforme letra 

“e” do item 8.1.5 deste edital. 

 

11.3 Casos omissos deverão ser analisados pelo Comitê PROEC/UFCAT, a quem cabe conduzir 

todo o processo de seleção do presente Edital. 

 

11.4 Em casos de problemas técnicos que impeçam a publicação dos resultados no site 

http//cec.catalao.ufg.br, a publicação será feita em mural público, disponível no Prédio 

Administrativo. 

 

11.5 Este edital foi aprovado em reunião da Câmara de Extensão e Cultura da Universidade 

Federal de Catalão - UFCAT no dia 09 de dezembro de 2021. 

Catalão, 10 de janeiro de 2022. 

 

Cacildo Galdino Ribeiro 

Pró-Reitor Pro Tempore de Extensão e Cultura, em exercício 

Universidade Federal de Catalão - UFCAT 
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ANEXO I 

 

 
VINCULAR NOVA PROPOSTA DE AÇÃO DE EXTENSÃO AO EDITAL 

 

1 – Acesse o sistema SIGAA, menu Extensão:  

Portal Docente/Técnico Administrativo > Extensão > Ações de extensão > Submissão de 

propostas > Submeter Proposta > Submeter nova proposta. 

 

2 – Selecione o tipo de ação: Projeto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Informe os dados gerais da ação;  

 

4 - No item “Formas de Financiamento do Projeto” marque a opção: Financiado pela UFCAT. 

Em seguida marque a opção Financiamento PROEC. No item “Edital de Extensão” 

selecionar: Programas de Bolsas e de Voluntariado de Extensão e Cultura (PROBEC/PROVEC) 

2022/2023 – Edital PROEC/UFCAT Nº 02/2022. Indicar a Linha de Atuação. 

 

 

 
 

 

5 - Prossiga com o preenchimento da proposta para completar todos itens obrigatórios do formulário e 

clique em SUBMETER para avaliação da CAEX. 
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ANEXO II 
 

 

VINCULAR AÇÃO DE EXTENSÃO EM EXECUÇÃO AO EDITAL 
 

 

1 – Acesse o sistema SIGAA, menu Extensão:  

Extensão > Ações de extensão > Gerenciar Ações > Listar minhas Ações. 

 

 Na Lista das Ações de Extensão que Coordeno, selecione a ação que deseja vincular ao edital clicando 

no ícone  : Visualizar Menu. 

 

2 - Em seguida clique em Alterar Financiamento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - No formulário marque a opção: Financiado pela UFCAT, para VINCULAR o projeto ao 

EDITAL. Em seguida marque a opção: Financiamento PROEC e selecione o Edital de Extensão. 

 

 
 

 

 

Clique em ALTERAR para salvar. 
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ANEXO III 

 

SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO AO RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO 

 

 

1 – Iniciar o processo no SEI “Administração Geral: Comunicação Oficial”; 

 

 
 

2 – Incluir documento do tipo “Ofício”; 

 

 
 

3 – Endereçar o Ofício no cabeçalho à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT - 

PROEC/UFCAT; 

 

 4 – Colocar no campo Assunto: “Solicitação de Reconsideração ao Resultado da Homologação 

do Edital PROEC/UFCAT nº 02/2022”; 

 

 5 – No Ofício, o texto de solicitação deverá incluir os seguintes dados:  

 

 Nome do(a) coordenador(a) da ação de extensão  

 Título do projeto de extensão cadastrado no SIGAA, Módulo Extensão  

 Justificativa da solicitação de reconsideração 

 

6 – Assinar o documento; 

 

7 – Enviar o processo, via SEI, no ícone         , para a PROEC/UFCAT (no SEI ainda está 

cadastrado CEC-RC). 
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ANEXO IV 

 
SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO AO RESULTADO PRELIMINAR 

 
1 - Acesse o sistema SIGAA, menu Extensão: 

Extensão > Ações de extensão > Submissão de propostas > Solicitar reconsideração de 

Avaliação. 
 

 

2 - Na lista de avaliações, marque cada item que deseja solicitar reavaliação e informe os 

argumentos no campo apresentado. 

 

3 - Clique em Gravar rascunho para salvar como rascunho e enviar depois ou clique em 

Cadastrar para submeter à avaliação. 
 

Clique no ícone Solicitar Reconsideração.  
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ANEXO V 
 

DO RELATÓRIO PARCIAL E FINAL DO ALUNO PROBEC/PROVEC 

 

O aluno deve acessar o seu portal discente e clicar no Módulo Extensão - Meus Relatórios 

para realizar seu relatório (parcial e final) 
 

 

 

No Portal do Discente Menu Extensão – Meus Relatórios, o sistema exibirá todas as ações 

que o aluno possui plano de trabalho como Bolsista e Voluntário. Para preencher o relatório, 

escolha um dos tipos de relatório: Parcial ou Final. 
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ANEXO VI 

 

DO PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO NO SIGAA-MÓDULO 

EXTENSÃO 

 

1 -  Acesse o sistema SIGAA, menu Extensão:  

Extensão > Ações de extensão > Planos de trabalho > Cadastrar Plano de Trabalho de 

Bolsista ou Voluntário. Na ação correspondente clique no ícone : Cadastrar Novo Plano 

 

2 - Preencha os campos indicados no formulário e os dados do discente: 

 

 

Observações: Caso o discente já esteja cadastrado como membro da equipe executora na 

função de bolsista, ele deverá ser excluído antes de realizar a vinculação no plano de trabalho. 

Extensão > Ações de extensão > Gerenciar ações > Gerenciar Equipe Executora 

O sistema realiza a inclusão do discente na equipe executora ao finalizar o cadastro do plano de 

trabalho. 

 

A carga horária total deve ser igual a 960 horas, o que corresponde a 20 horas semanais por 1 

ano.  

Preencher os dados bancários do(a) bolsista. 

A conta deve ser pessoal preferencialmente conta corrente. 

Anexar o arquivo PDF contendo o Termo de compromisso 

e a Ficha de inscrição do aluno(a). 

 

01/08/2022 s 31/07/2022 

960 horas 
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Deverá ser cadastrado um plano de trabalho para cada estudante bolsista ou voluntário. 

 

3 – Para informar o Cronograma e prosseguir com o cadastro clique no botão cronograma. 

  

 
 

4 – Para salvar como rascunho e enviar posteriormente, clique em Salvar (Rascunho).  

 

5 – Clique em Resumo para conferir o preenchimento do plano de trabalho e enviar. 

 

Cadastro do Plano de Trabalho do Aluno Voluntário 

 

Após o cadastro do Plano de Trabalho do(a) aluno(a) Bolsista ou Voluntário(a) e do 

Cronograma, conferir os dados apresentados no resumo do Plano de Trabalho, se estiver tudo 

certo clique em confirmar cadastro e enviar. 

Voluntário 
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ANEXO VII 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO(A) ALUNO(A) BOLSISTA E DO(A) ALUNO(A) 

VOLUNTÁRIO(A)  

 

Eu,_________________________________________________________, portador(a) do 

CPF:_________________________, RG:__________________ Órgão Expedidor 

_______________, matriculado(a) no curso de graduação em ________________________ na 

Universidade Federal de Catalão, declaro para os devidos fins que: 

(   ) não possuo qualquer vínculo empregatício ou usufruo de qualquer outra modalidade de 

bolsa acadêmica durante o período de vigência da bolsa pleiteada a partir do Edital Nº 02/2022 

da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC/UFCAT. Estou ciente de que o não 

cumprimento deste termo implica no cancelamento da bolsa concedida. (Item exclusivo para 

alunos(as) com bolsa PROBEC). 

(    ) Estou ciente das minhas responsabilidades listadas abaixo, bem como as condições exigidas 

ao aluno dispostas no Edital Nº 02/2022 da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - 

PROEC/UFCAT: 

 Realizar as atividades descritas no Plano de Trabalho a partir da concessão da bolsa ou 

início das atividades como voluntário. 

 Em caso de bolsista PROBEC, apresentar como primeiro autor os resultados do projeto em 

Congresso Institucional da UFCAT ou congressos acadêmicos de extensão no ano de 2023. 

 Em caso de voluntariado PROVEC, apresentar os resultados do projeto como autor ou 

coautor em Congresso Institucional da UFCAT ou congressos acadêmicos de extensão no 

ano de 2023. 

 Realizar no período de 10/12/2022 a 14/01/2023 relatório parcial das atividades 

desenvolvidas, via portal discente do SIGAA. 

 Realizar no período de 31/07/2023 a 31/08/2023 relatório final das atividades 

desenvolvidas, via portal discente do SIGAA. 

 

Catalão, _______de ________de 20___. 

 

Assinatura do(a) bolsista/voluntário(a)
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE BOLSISTA E VOLUNTÁRIO(A)  

 

 

TÍTULO DO PROJETO:  

___________________________________________________________________________ 

 

DADOS DO(A) ALUNO(A): 

(  ) Bolsista (  ) Voluntário  

Nome: _____________________________________________________________________ 

Identidade: ________________ Órgão Expedidor: ____________ CPF: _________________ 

Telefones: Fixo (  )  _______________ Celular (  )  ___________________ 

Curso: _______________________________ 

E-mail: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

DADOS DO(A) COORDENADOR(A) DO PROJETO DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Unidade/Órgão: ____________________________________________ 

Categoria: (  ) Docente (  ) Técnico-administrativo 

Telefones: UFCAT Fixo (  )  _________________  Celular (  )  ________________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________           ___________________________________ 

              Assinatura do(a) aluno(a)                           Assinatura do(a) coordenador(a)  
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ANEXO VIII 

 

TERMO DE CIÊNCIA DO(A) COORDENADOR(A) 

 

1 – Iniciar o processo no SEI “Administração Geral: Comunicação Oficial”; 

 

2 – Incluir documento do tipo “Termo”; 

 

3 – Copiar os dizeres do TERMO DE CIÊNCIA DO(A) COORDENADOR(A) descrito 

abaixo, colar no documento e preencher os dados solicitados. O documento deverá conter a 

assinatura eletrônica do(a) coordenador(a) da ação de extensão e/ou cultura. 

 

TERMO DE CIÊNCIA DO(A) COORDENADOR(A) 

 

Eu, _______________________________________________________________, matrícula 

SIAPE n° ________________, coordenador(a) da ação de extensão e/ou cultura intitulada 

__________________________________________________________, Código SIGAA nº 

______________ declaro que tenho ciência de: 

a) Minhas responsabilidades destacadas nos itens 8.2.3; 8.2.4; 8.2.5; 8.2.6; 8.2.7; 8.2.8, 

8.2.9, 8.2.10 do EDITAL PROEC/UFCAT Nº 02/2022. 

b) Que sou responsável pelo controle da frequência do(a) aluno(a) bolsista e/ou 

voluntário(a) cadastrados(as) no projeto supracitado, no período de 01/08/2022 a 

31/07/2023, para garantir o pagamento da bolsa e prestar contas à PROEC-UFCAT, 

caso necessário. 
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c) Que o pagamento mensal da bolsa do(a) aluno(a) está condicionado ao cumprimento 

dos itens 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4 e 8.1.5 do EDITAL PROEC/UFCAT Nº 02/2022 e 

que devo comunicar à PROEC-UFCAT sobre quais itens descumpridos. 

 

4  – Enviar o processo, via SEI, no ícone          , para a PROEC/UFCAT (no SEI ainda 

está cadastrado CEC-RC). 
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ANEXO IX 

 

DO RELATÓRIO PARCIAL E FINAL 

 

O coordenador deve acessar o seu portal e clicar na aba Relatórios de Ações de Extensão, para 

realizar seu relatório (parcial e final). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema mostrará todas as ações de extensão 

do coordenador. Para cadastrar um relatório, 

clique no ícone referente ao tipo de relatório 

desejado: Parcial ou Final. 
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ANEXO X 

 

SUBSTITUIR BOLSISTA/VOLUNTÁRIO 

 

 

 1 – Acesse o sistema SIGAA, no menu Extensão:  

Extensão > Ações de extensão > Planos de trabalho > Indicar/Substituir Bolsista  

 

2- Na Lista de Planos de Trabalho de Ações Coordenadas clique no ícone       Indicar/Substituir 

Discente que deseja substituir. 

 

3 – No formulário apresentado indique o Motivo da Substituição e realize a indicação do 

novo discente (bolsista ou voluntário). 

 

4 – Clique em Confirmar Indicação para concluir a substituição. 

 


