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Chamada Interna 01/2019 – Cronograma Edital 23/2018 Bolsas de Extensão para 2019 

A Coordenadoria de Extensão (COEX) da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), no uso de suas atribuições realiza a chamada interna para 

divulgação do cronograma para concorrer a bolsas em 2019.  

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), 

torna público a presente Chamada Pública para divulgação do cronograma para concorrer a bolsas de 

extensão em 2019 a fim de atender o item 15 do Edital 23/2018 – PROEC/UFPR. 

Conforme Resolução 66/18-CEPE, que estabelece o calendário acadêmico dos Cursos de Graduação 

e de Educação Profissional e Tecnológica, do Setor Litoral e do Centro de Estudos do Mar para o ano 

letivo de 2019, o início das aulas será em 11/03/2019 ao contrário dos outros campi que iniciam em 

18/02/2019.   

Visando garantir a equidade de participação neste Edital a todos e todas docentes e discentes da UFPR, 

o período de inscrições foi prorrogado conforme cronograma abaixo, mantendo a duração de 8(oito) 

meses de pagamento das bolsas (alterada a vigência para 01/05/19 a 31/12/19, conforme Errata 01-

2019 deste Edital – disponível na página da PROEC). 

 

1. CRONOGRAMA PARA BOLSAS  

Datas Descrição 

20/12/18 Publicação do Edital Nº 23/2018 – PROEC/UFPR 

18/02/19 
Lançamento da chamada interna com data para o início das 

inscrições em 25/02/19 

25/02/19 a 25/03/19 
Período de Inscrições a serem realizadas no link 

https://www.siga.ufpr.br 

26/03/19 a 22/04/19 Período de Análise dos Pedidos recebidos 

23/04/19 

Publicação no site do resultado provisório da distribuição de 

Bolsas Extensão UFPR 2019 

http://www.proec.ufpr.br/links/extensao.html  

24 a 26/04/19 até às 

23:59h 

Prazo para impetrar recursos do resultado provisório, conforme 

item 14 deste Edital. 

30/04/19 

Publicação no site do resultado definitivo da distribuição de 

Bolsas Extensão UFPR 2019 

http://www.proec.ufpr.br/links/extensao.html 

02 a 09/05/19 
Prazo de envio da documentação de Bolsistas Extensão 

UFPR 2019 no link https://www.siga.ufpr.br 

 

2. DISPOSIÇÕES FINAIS.  

A presente Chamada entra em vigor na data de sua publicação.  

Curitiba, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Coordenadoria de Extensão  

COEX/PROEC   
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