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EDITAL PROEX nº 02/2020 
FOMENTO À FORMAÇÃO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ÂMBITO DA 

PÓS- GRADUAÇÃO 
 
 

ORIENTAÇÕES ACERCA DO FLUXO DO EDITAL 
 

Passo 1: Os Colegiados de Pós-Graduação selecionam, por critérios de preferência públicos, as 
propostas de programas e projetos de extensão, de docentes que estão ou não vinculados aos 
Programas de Pós-Graduação, que poderão ser submetidas ao Edital PROEX nº 02/2020, de 
acordo com o item 2.1 do referido Edital; 
 
Passo 2: O(a) Coordenador(a) de cada proposta selecionada pelo Colegiado de Pós-graduação 
realiza a inscrição da proposta do Sistema de Fomento da PROEX, observando-se os requisitos, 
os procedimentos, a documentação e as demais disposições presentes no Edital PROEX nº 
02/2020; 
 
Passo 3: As Câmaras de Extensão e de Pós-Graduação realizam a seleção das propostas de 
acordo com o estabelecido no item 9 do referido Edital; 
 
Passo 4: Após a divulgação do resultado final pelas Pró-reitoria de Extensão e Pró-reitoria de 
Pós-Graduação, os(as) coordenadores(as) das atividades classificadas e contempladas – 
responsáveis pela seleção dos estudantes participantes, conforme item 4.4 do Edital em questão – 
juntamente com o respectivo Colegiado de Pós-Graduação – responsável pela abertura do edital de 
seleção, em conforme item 7.1.1 do Edital em questão – elaboram e publicam o Edital de seleção 
de bolsistas, de acordo com as disposições do item 7.1.1. 

Tendo em vista que o Edital a que se refere o item 7.1.1 selecionará tanto alunos de 
Graduação como alunos de Pós-Graduação, recomenda-se dar ampla divulgação ao instrumento de 
seleção para todos os potenciais interessados, inclusive por meio dos Centros de Extensão e dos 
Colegiados de Graduação das unidades e cursos de origem dos alunos de graduação. 

 
 

Belo Horizonte, 24 de abril de 2020. 
 
 

Vanessa de Almeida Guerra 
Diretora de Fomento e Avaliação da Extensão 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 


