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RETIFICAÇÃO

1 - Onde se lê:

9. DAS BOLSAS

9.1 As bolsas autorizadas por este edital poderão ser, única e exclusivamente, para:

a) Extensionista (profissional externo que exerça atividades de apoio técnico no projeto) 

Leia-se:

9. DAS BOLSAS

9.1 As bolsas autorizadas por este edital poderão ser, única e exclusivamente, para:

a) Colaborador Externo (profissional externo que exerça atividades de apoio técnico no projeto) 



2 - Onde se lê:

9.2 Bolsas para Extensionista (Apoio Técnico): para profissionais externos ao quadro de servidores

do IFSULDEMINAS. Bolsa no valor de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos) por

hora referente a uma carga horária máxima de 16 horas semanais. A carga horária semanal poderá

ser reduzida, respeitando-se nesse caso, o valor da bolsa proporcional às horas dedicadas ao projeto

conforme Portaria 58/2014 do MEC/SETEC.

Leia-se:

9.2  Colaborador Externo: de acordo com a Resolução 109/2018 do IFSULDEMINAS as bolsas

para  profissionais  externos  concedidas  por  este  edital  são  da  Categoria  “Bolsa  de  Fomento

Institucional (BFI)”, na Modalidade Funcional “Colaborador Externo” e Tipo de Fomento “Bolsas

de Apoio à Extensão”, conforme regido pelos seus artigos 5º, 6º e 7º, respectivamente. 

9.2.1 Ainda de acordo com supracitada Resolução, que segue a tabela de remuneração do Conselho

Nacional e Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), os valores pagos aos bolsistas serão

R$ 550,00 (quinhentos  e  cinquenta  reais)  mensais  para  uma carga  horária  de  20  (vinte)  horas

semanais.

9.2.2  A forma de  cumprimento  da  carga  semanal  deverá  ser  acordada  entre  a  coordenação  do

projeto e o bolsista.



3 - Onde se lê:

9.2 Cronograma:

Data de inscrições 17/12/2018 a 06/03/2019

Resultado da Seleção 08/04/19

Pedidos de Reconsideração
Até  10/04/2019  exclusivamente  pelo  e-

mail: proex@ifsuldeminas.edu.br

Resultado dos Pedidos de Reconsideração 15/04/19

Resultado Final da Seleção 15/04/19

Vídeoconferência com os coordenadores aprovados 17/04/2019 (09h30 e 14h30)

Leia-se:

9.2 Cronograma:

Data de inscrições 17/12/2018 a 11/03/2019

Resultado da Seleção 08/04/19

Pedidos de Reconsideração
Até  10/04/2019  exclusivamente  pelo  e-

mail: proex@ifsuldeminas.edu.br

Resultado dos Pedidos de Reconsideração 15/04/19

Resultado Final da Seleção 15/04/19

Vídeoconferência com os coordenadores aprovados 17/04/2019 (09h30 e 14h30)

3 – Onde se lê:

12.9 Promover a divulgação dos resultados do projeto em, pelo menos, um meio de divulgação

(Cursos, Eventos, Produtos e Publicações) apresentando as atividades desenvolvidas nos projetos

contribuindo para a socialização dos resultados das ações desenvolvidas pelo IFSULDEMINAS.

Leia-se:

12.9 Os projetos contemplados por este Edital deverão apresentar resultados, mesmo que parciais,

no Seminário de Extensão do IFSULDEMINAS, em agosto, no Campus de Passos.

Pouso Alegre, 28 de fevereiro de 2019.

Marcelo Bregagnoli
Reitor

IFSULDEMINAS


