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CRONOGRAMA I

ETAPA I - SUBMISSÃO, SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS

ATIVIDADES PRAZOS

Período de submissão das propostas de cursos e eventos (via
SIGAA)

18/10 a 16/12/2021

Prazo para anuência do(a) chefe da (sub)unidade de lotação
do(a) servidor(a) proponente (via SIGAA)

Até 17/12/2021

Resultado preliminar A partir de 31/01/2022

Período recursal (via SIGAA) 72 horas após a publicação
do resultado preliminar

Resultado Final A partir de 04/02/2022

ETAPA II - INDICAÇÃO DE BOLSISTAS

Seleção e indicação de bolsista através do cadastro do Plano de
trabalho pelo(a) coordenador(a) (via SIGAA)

Até 18/02/2022

Resultado preliminar de homologação dos(as) discentes A partir de 21/02/2022

Período recursal (via e-mail) 72 horas após a publicação
da homologação preliminar

Resultado final da seleção de bolsista A partir de 24/02/2022

Assinatura do termo de compromisso (via SIGAA)* Até 28/02/2022

Vigência da bolsa 01/03/2022 a 31/05/2022

*Os(As) discentes homologados(as) em resultado preliminar já podem realizar a assinatura do
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termo de compromisso.

CRONOGRAMA II

ETAPA I - SUBMISSÃO, SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS

ATIVIDADES PRAZOS

Período de submissão das propostas de cursos e eventos (via
SIGAA)

01/03 a 31/03/2022

Prazo para anuência do(a) chefe da (sub)unidade de lotação
do(a) servidor(a) proponente (via SIGAA)

Até 01/04/2022

Resultado preliminar A partir de 26/04/2022

Período recursal (via SIGAA) 72 horas após a publicação
do resultado preliminar

Resultado Final A partir de 29/04/2022

ETAPA II - INDICAÇÃO DE BOLSISTAS

Seleção e indicação de bolsista através do cadastro do Plano de
trabalho pelo(a) coordenador(a) (via SIGAA)

Até 17/05/2022

Resultado preliminar de homologação dos(as) discentes A partir de 20/05/2022

Período recursal (via e-mail) 72 horas após a publicação
da homologação preliminar

Resultado final da seleção de bolsista A partir de 23/05/2022

Assinatura do termo de compromisso (via SIGAA)* Até 31/05/2022

Vigência da bolsa 01/06/2022 a 31/08/2022

*Os(As) discentes homologados(as) em resultado preliminar já podem realizar a assinatura do
termo de compromisso.

Anexo I - Edital n. 59/2021/PROEX, de 18 de outubro de 2021



CRONOGRAMA III

ETAPA I - SUBMISSÃO, SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS

ATIVIDADES PRAZOS

Período de submissão das propostas de cursos e eventos  (via
SIGAA)

30/05 a 30/06/2022

Prazo para anuência do(a) chefe da (sub)unidade de lotação
do(a) servidor(a) proponente (via SIGAA)

Até 01/07/2022

Resultado preliminar A partir de 27/07/2022

Período recursal (via SIGAA) 72 horas após a publicação
do resultado preliminar

Resultado Final A partir de 01/08/2022

ETAPA II - INDICAÇÃO DE BOLSISTAS

Seleção e indicação de bolsista através do cadastro do Plano de
trabalho pelo(a) coordenador(a) (via SIGAA)

Até 16/08/2022

Resultado preliminar de homologação dos(as) discentes A partir de 19/08/2022

Período recursal (via e-mail) 72 horas após a publicação
da homologação preliminar

Resultado final da seleção de bolsista A partir de 23/08/2022

Assinatura do termo de compromisso (via SIGAA)* Até 31/08/2022

Vigência da bolsa 01/09/2022 a 31/11/2022

*Os(As) discentes homologados(as) em resultado preliminar já podem realizar a assinatura do
termo de compromisso.
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