
Retificação nº 03 do edital DEX 05/2021, que dispõe sobre a Semana Universitária 2021 

 

 

O Decanato de Extensão - DEX torna pública a retificação nº 3 do Edital DEX nº 05/2021 do 

Programa Especial Semana Universitária- edição 2021. 

 

Onde se lê: 

 

7. CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADES PRAZO 

Publicação do Edital 05/04/2021 

Prazo máximo de envio das propostas para autorização da 

unidade/coordenação de extensão e composição do projeto 

da unidade 

14/05/2021 

Prazo máximo para a coordenação de extensão emitir a 

autorização das propostas a docentes e técnicos/as 

21/05/2021 

Prazo máximo para a coordenação enviar SEI para 

DEX/DTE contendo o projeto que engloba as propostas da 

unidade 

28/5/2021 

Prazo máximo para cadastro das propostas no SIGAA 

pelos(as) docentes ou técnicos(as) responsáveis 

02/07/2021 



Avaliação técnica das propostas 05 a 16/07/2021 

Adequação das propostas 19 a 30/07/2021 

Divulgação da programação  01/09/2021 

Inscrições online de público 01/09/2021 

Abertura Oficial da Semana 27/09/2021 

Encerramento Oficial da Semana 01/10/2021 

Lançamento de frequência no sistema pelos/as 

responsáveis pelas ações 

Até 15/10/2021 

Prazo final para envio do Relatório de Atividades pelos/as 

responsáveis pelas ações  

Até 26/10/2021 

 

Leia-se: 

7. CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADES PRAZO 

Publicação do Edital 05/04/2021 



Prazo máximo de envio das propostas para autorização da 

unidade/coordenação de extensão e composição do projeto 

da unidade 

28/05/2021 

Prazo máximo para a coordenação de extensão emitir a 

autorização das propostas a docentes e técnicos/as 

04/06/2021 

Prazo máximo para a coordenação enviar SEI para 

DEX/DTE contendo o projeto que engloba as propostas da 

unidade 

11/06/2021 

Prazo máximo para cadastro das propostas no SIGAA 

pelos(as) docentes ou técnicos(as) responsáveis 

02/07/2021 

Avaliação técnica das propostas 05 a 16/07/2021 

Adequação das propostas 19 a 30/07/2021 

Divulgação da programação  01/09/2021 

Inscrições online de público 01/09/2021 

Abertura Oficial da Semana 27/09/2021 

Encerramento Oficial da Semana 01/10/2021 

Lançamento de frequência no sistema pelos/as 

responsáveis pelas ações 

Até 15/10/2021 



Prazo final para envio do Relatório de Atividades pelos/as 

responsáveis pelas ações  

Até 26/10/2021 

 

 

 

 

Olgamir Amância Ferreira 

Decana de Extensão 


