EDITAL Nº 073.1/2018 – PROEX/IFMS

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS),
no uso das suas atribuições legais, e considerando a Lei n° 11.892 de 29 de dezembro de 2008,
a Portaria nº 58 – SETEC/MEC, de 21 de novembro de 2014, as Resoluções do Conselho
Superior do IFMS nº 2 de 27 de fevereiro de 2014, nº 10 de 26 de junho de 2014 e n° 25 de 7
de outubro de 2014, bem como com base na Política de Extensão do IFMS, Resolução/Cosup
n° 059, de 21 de julho de 2017, torna pública, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX),
a retificação do edital interno para apresentação e seleção de propostas de projetos de
extensão voltados para inclusão, diversidade e grupos sociais vulneráveis a serem
desenvolvidas no período de 01 de abril a 31 outubro de 2019.
ONDE SE LÊ:

15 CALENDÁRIO
Tabela 1 – Calendarização prevista para as etapas deste edital.

ETAPAS
Publicação do edital
Prazo para impugnação ao edital

DATA
03.10.2018
04 e 05.10.2018

Período de submissão da proposta de atividade de extensão. 08.10.2018 a 30.10.2018
até às 23 horas e 59
minutos
(horário de Brasília)
Parecer técnico da Unidade Geral (DIREN/DIRER ou DIREX)

01 a 07/11.2018

Adequações necessárias e nova submissão da proposta pelo
Coordenador

08 e 09/11.2018

Parecer técnico da Unidade Geral para os casos em que foram
solicitadas adequações (DIREN/DIRER ou DIREX)

12 e 13/11.2018

Avaliação das propostas

14 a 30.11.2018

Divulgação do resultado preliminar

03.12.2018

Pedidos de interposição de recursos

04 e 05.12.2018
até à 23 horas e 59
minutos
(horário de Brasília)

Divulgação do resultado final
Entrega de documentações na COERI (item 13)
Execução das atividades de extensão
Entrega do Relatório Final/Prestação de Contas

06.12.2018
até 11.12.2018
01.04 a 31.10.2019
Até 30 dias após o
término de execução do
Projeto de extensão

LEIA-SE:

15 CALENDÁRIO
Tabela 1 – Calendarização prevista para as etapas deste edital.

ETAPAS
Publicação do edital
Prazo para impugnação ao edital

DATA
01.10.2018
02 e 03.10.2018

Período de submissão da proposta de atividade de extensão. 08.10.2018 a 30.10.2018
até às 23 horas e 59
minutos
(horário de Brasília)

Parecer técnico da Unidade Geral (DIREN/DIRER ou DIREX)

31.10 a 06.11.2018

Adequações necessárias e nova submissão da proposta pelo
Coordenador

07 e 08.11.2018

Parecer técnico da Unidade Geral para os casos em que foram
solicitadas adequações (DIREN/DIRER ou DIREX)

09 a 12.11.2018

Avaliação das propostas

13 a 30.11.2018

Divulgação do resultado preliminar

03.12.2018

Pedidos de interposição de recursos

04 e 05.12.2018
até à 23 horas e 59
minutos
(horário de Brasília)

Divulgação do resultado final

06.12.2018

Entrega de documentações na COERI (item 13)
Execução das atividades de extensão

até 11.12.2018
01.04 a 31.10.2019

Entrega do Relatório Final/Prestação de Contas

Até 30 dias após o
término de execução do
Projeto de extensão

Campo Grande, MS, 02 de outubro de 2018.

Luiz Simão Staszczak
Reitor
* O original encontra-se assinado no arquivo da PROEX.

