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Com as novas definições orçamentárias e o redimensionamento dos valores des nados a cada câmpus, foi autorizada, em reunião do

COLDIC realizada em 21/06/2021, a liberação de recursos financeiros para pagamento de bolsas de extensãoliberação de recursos financeiros para pagamento de bolsas de extensão  aos projetos do Câmpus São

Paulo por 6 meses, tendo como referência o período de julho a dezembro de 2021.

O quan ta vo de bolsas a ser concedido por projeto será definido obedecendo ao conjunto de critérios composto por: histórico e perfil

do projeto extensionista, plano de trabalho dos alunos bolsistas definido na proposta e disponibilidade orçamentária. As bolsas de que

trata este comunicado destinam-se apenas aos projetos de extensão aprovados através do Edital nº SPO.041/2020.

A par r do recebimento do quan ta vo de bolsas concedido, a coordenação do projeto poderá retomar e concluir o processo de seleção

de bolsistas, suspenso temporariamente pelo Comunicado DPE/DEN nº 01/2021 de 05/05/2021.

O resultado da seleção dos bolsistas, o envio da lista de classificados e a documentação dos alunos contemplados deverão seguir as

orientações da Coordenadoria de Extensão do câmpus, em conformidade com a Portaria nº 3.639/2013.

Segue cronograma reduzido para providências:

Providências Prazo

Coordenador: entrega lista de bolsistas até 28/06/2021

Bolsistas: entrega da documentação obrigatória até 05/07/2021

Bolsistas: relatórios mensais de avaliação e frequência até 15/07/2021

CEX: reunião geral com extensionistas data a definir

 

 

São Paulo, 22 de junho de 2021.

 

assinatura eletrônica

Prof. Dr. Francisco Yastami Nakamoto
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