
 

 PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO DA UEMG - PAEx/UEMG 

EDITAL Nº 06/2020 

 

RETIFICAÇÃO 

Onde se lê: 

5. INSCRIÇÕES 
5.1 O período de inscrições é de 04/03/2020 a 18/03/2020;  
5.2 A inscrição é feita no Núcleo de Prática Jurídica das Unidades Acadêmicas de 
Diamantina, Frutal, Ituiutaba e Passos, observando o horário de funcionamento de cada 
Núcleo; 
5.3 Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues no momento da 
inscrição: 

a) Proposta de Trabalho;  
b) Currículo Lattes do candidato; 
c) Documento comprobatório de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB de Minas Gerais ou OAB Suplementar para exercício da Advocacia em Minas Gerais, 
podendo ser Certidão on-line de inscrito nos quadros da OAB (qualquer seção do País), 
desde que a validade da certidão possa ser verificada no portal da OAB, com o respectivo 
código de validação, estando habilitado para o exercício da advocacia, sem 
impedimentos e sem registro de penalidade disciplinar aplicada.  

 

Leia-se: 

5. INSCRIÇÕES 
5.1 O período de inscrições é de 04/03/2020 a 30/03/2020;  
5.2 A inscrição é feita através de envio de documentos para o e-mail de cada Núcleo de 
Prática Jurídica das Unidades Acadêmicas de Diamantina, Frutal, Ituiutaba e Passos, a 
saber: 

a) NPJ de Diamantina – npj.diamantina@uemg.br 
b) NPJ de Frutal – extensão.frutal@uemg.br 
c) NPJ de Ituiutaba – extensao.ituiutaba@uemg.br 

d) NPJ de Passos – andressa.teixeira@uemg.br 
5.3 Os documentos abaixo relacionados deverão ser enviados por e-mail, no formato 
pdf, para o respectivo Núcleo: 

a) Proposta de Trabalho;  
b) Currículo Lattes do candidato; 
c) Documento comprobatório de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB de Minas Gerais ou OAB Suplementar para exercício da Advocacia em Minas Gerais, 
podendo ser Certidão on-line de inscrito nos quadros da OAB (qualquer seção do País), 
desde que a validade da certidão possa ser verificada no portal da OAB, com o respectivo 
código de validação, estando habilitado para o exercício da advocacia, sem 
impedimentos e sem registro de penalidade disciplinar aplicada.  
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Onde se lê: 

13. CRONOGRAMA 
 

Data Evento 

04/03 a 18/03/2020 Período de inscrição 

19/03 a 24/03/2020 Período de avaliação das propostas 

25/03/2020 Divulgação do resultado preliminar na página da UEMG 
http://www.uemg.br/extensao/editais-paex 

26/03/2020 e 
27/03/2020 

Período para recebimento de recursos 

30/03/2020 e 
31/03/2020 

Análise dos recursos pela PROEx 

03/04/2020 Divulgação dos resultados dos recursos e do resultado final na página 
da UEMG – http://www.uemg.br/extensao/editais-paex 

 

14. FASES DE EXECUÇÃO 
 

Data Evento 

03/04/2020 Início do Projeto 

17/04/2020 Limite para cadastro do projeto e postagem da documentação do 
estudante no SIGA Extensão 

Último dia do mês 
Subsequente ao mês 
vencido 

Limite para recebimento de atestados de frequência via SEI 

A partir do 20º dia útil Data provável para pagamento das bolsas 
 

do mês 
subsequente ao mês 
vencido 

 

15/12/2020 Término do projeto 

15/02/2021 Data final para lançamento do relatório final no SIGA 

 

 

Leia-se: 

13. CRONOGRAMA 
 

Data Evento 

04/03 a 30/03/2020 Período de inscrição  

31/03 a 07/04/2020 Período de avaliação das propostas 

08/04/2020 Divulgação do resultado preliminar na página da UEMG 

http://www.uemg.br/extensao/editais-paex
http://www.uemg.br/extensao/editais-paex


 

http://www.uemg.br/extensao/editais-paex 

14/04/2020 e 
15/04/2020 

Período para recebimento de recursos 

16/04/2020 Análise dos recursos pela PROEx 

17/04/2020 Divulgação dos resultados dos recursos e do resultado final na página 
da UEMG – http://www.uemg.br/extensao/editais-paex 

 
14. FASES DE EXECUÇÃO 
 

Data Evento 

17/04/2020 Início do Projeto 

24/04/2020 Limite para cadastro do projeto e postagem da documentação do 
professor no SIGA Extensão  

Último dia do mês 
Subsequente ao mês 
vencido 

Limite para recebimento de atestados de frequência via SEI 

A partir do 20º dia útil 
do mês 
subsequente ao mês 
vencido 

Data provável para pagamento das bolsas  

15/12/2020 Término do projeto 

15/02/2021 Data final para lançamento do relatório final no SIGA 

 

 

 

Belo Horizonte, 24 de março de 2020. 

 

           

 
Moacyr Laterza Filho 

Pró-Reitor de Extensão PROEX/UEMG 
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