
 

 

 
EDITAL Nº 13/2020 

PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO DA UEMG - PAEx/UEMG 
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROJETO MATERIAL INSTRUCIONAL DE 

MELHORIA PRODUTIVA EM OFICINAS ARTESANAIS DO SISTEMA PRISIONAL DE 
MINAS GERAIS  

 
SUSPENSÃO DO CRONOGRAMA E DAS FASES DE EXECUÇÃO: 

Conforme nota divulgada no site da UEMG - que trata da suspensão das aulas 
presenciais nos cursos de graduação e pós-graduação da UEMG -, pela Reitora, Profª 
Lavínia Rosa Rodrigues, baseada no Decreto 47.886, do Governo do Estado de Minas 
Gerais, a Pró-Reitoria de Extensão informa que: 
 
A partir de hoje, o cronograma e as fases de execução do Edital PAEx 13/2020 estão 
suspensos até que novas orientações sejam divulgadas pelo Comitê do Covid-19 
quanto ao retorno das aulas e quanto à manutenção dos recursos, pelo Governo do 
Estado, para pagamento das bolsas. 

Desse modo, as indicações de bolsistas e o envio da documentação solicitada no 
edital, para a PROEx, bem como o cadastro do projeto no SIGA, abertura de contas, 
assinatura de formulários e outras providências deverão ser realizados após 
comunicado da PROEx sobre a retomada do cronograma. 

Ressaltamos, ainda, que as atividades dos projetos de extensão que puderem ser 
realizadas on-line, ou de outra maneira remota, poderão ser desenvolvidas de forma 
voluntária até que novas decisões sejam divulgadas. 

Importante destacar que o pagamento das bolsas somente terá sua vigência a partir 
da retomada do cronograma e só poderá ser realizado em função da disponibilidade 
de recursos financeiros. 

Orientações posteriores serão divulgadas, em tempo oportuno, no site da UEMG. 
 

Confira abaixo o Resultado Final do Edital PAEx 13/2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
RESULTADO FINAL 

 
 

DESIGN DE PRODUTO 

Candidato Nota Total Situação 

Júlia Correia Campos 100 Classificado 

Eduardo Moreno Nery 91 Excedente 

DESIGN GRÁFICO 

Candidato Nota Total Situação 

Douglas Phillipi 79 Classificado 

 
 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2020 
 

 
Moacyr Laterza Filho 

Pró-Reitor de Extensão PROEX/UEMG 


