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Blumenau-SC, 04 de novembro de 2021.

Retificação do Edital 72/2021

O Reitor Substituto do Instituto Federal Catarinense (IFC), Cladecir Alberto Schenkel, no
uso de suas atribuições legais e por meio da Pró-reitoria de Extensão (PROEX), torna
pública a retificação do Edital 72/2021 de seleção de propostas para apoio à realização de
projetos de Ação Social desenvolvidos pelos campi do IFC, os quais serão contemplados
com bolsas de acordo com as disposições deste edital.

Onde se lê:

2. CRONOGRAMA

Atividades Data

Lançamento e divulgação do edital 21 de setembro de 2021

Impugnação do Edital De 22 a 24 de setembro 2021

Período para a submissão das propostas De 23 de setembro a 28 de
outubro de 2021

Admissibilidade Até 05 de novembro de 2021

Período para apresentação de recurso em relação à
admissibilidade Até 09 de novembro de 2021

Divulgação do resultado de recurso em relação à
admissibilidade Até 11 de novembro de 2021

Avaliação do mérito curricular e mérito técnico da
proposta

De 12 de novembro a 14 de
dezembro

Divulgação do resultado preliminar 15 de dezembro de 2021

Período para apresentação de recurso em relação ao
resultado preliminar Até 16 de dezembro de 2021

Divulgação do resultado do recurso e do resultado
final Até 21 de dezembro de 2021

Divulgação das propostas contempladas com

recursos financeiros
Até 25 de fevereiro de 2022



Entrega da documentação, indicação dos bolsistas Até 15 de março de 2022

Colocar o projeto em execução no SIGAA módulo
Extensão Até 15 de março de 2022

Vigência dos projetos e período de duração das bolsas
(09 meses)

01 de março de 2022 a 30 de
novembro de 2022

Envio do relatório mensal dos bolsistas até o dia 25 do mês de referência
da bolsa

Prestação de contas (envio do relatório final pelo
SIGAA - Módulo Extensão) até 10 de fevereiro de 2023

Comprovante de submissão do artigo e envio da cópia
do referido trabalho até 10 de fevereiro de 2023

Leia-se:

Atividades Data

Lançamento e divulgação do edital 21 de setembro de 2021

Impugnação do Edital De 22 a 24 de setembro 2021

Período para a submissão das propostas De 23 de setembro a 05 de
novembro de 2021

Admissibilidade Até 12 de novembro de 2021

Período para apresentação de recurso em relação à
admissibilidade Até 16 de novembro de 2021

Divulgação do resultado de recurso em relação à
admissibilidade Até 19 de novembro de 2021

Avaliação do mérito curricular e mérito técnico da
proposta

De 12 de novembro a 14 de
dezembro

Divulgação do resultado preliminar 15 de dezembro de 2021

Período para apresentação de recurso em relação ao
resultado preliminar Até 16 de dezembro de 2021

Divulgação do resultado do recurso e do resultado
final Até 21 de dezembro de 2021

Divulgação das propostas contempladas com

recursos financeiros
Até 25 de fevereiro de 2022

Entrega da documentação, indicação dos bolsistas Até 15 de março de 2022



Colocar o projeto em execução no SIGAA módulo
Extensão Até 15 de março de 2022

Vigência dos projetos e período de duração das bolsas
(09 meses)

01 de março de 2022 a 30 de
novembro de 2022

Envio do relatório mensal dos bolsistas até o dia 25 do mês de referência
da bolsa

Prestação de contas (envio do relatório final pelo
SIGAA - Módulo Extensão) até 10 de fevereiro de 2023

Comprovante de submissão do artigo e envio da cópia
do referido trabalho até 10 de fevereiro de 2023
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