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A Sub-Reitoria de Extensão e Cultura (SR-3) comunica aos interessados que de 07 a 31 de 

outubro de 2019 estarão abertas as inscrições para o cadastramento de projetos de extensão e 

solicitação de bolsas de extensão e/ou de internato rural, com vigência de 01 de março de 2020 a 

28 de fevereiro de 2021. 

 

I – Bolsas de Extensão e de Internato Rural: 

a) Consistem em apoio financeiro concedido ao aluno, regularmente matriculado na UERJ, 

para sua participação em um projeto de extensão. 

b) Para 2020, serão concedidas 445 bolsas de extensão e 15 de internato rural, alocadas 

em atividades de extensão cadastradas no DEPEXT/SR-3, conforme Ordem de Serviço OS – 

003/SR-3/2009. 

 

II – Cadastramento de Projetos e Solicitação de Bolsas de Extensão: 

a) O cadastramento dos projetos e a solicitação de bolsas de extensão para 2020 

serão realizados através do formulário de Cadastro de Projetos de Extensão – 2020, disponível no 

endereço eletrônico https://www.sistemasextensao.uerj.br/siext/ , subitem Projetos. 

b) Apenas servidores docentes ou técnico-administrativos ativos, que ocupem função de 

nível superior, terão direito a cadastrar projeto de extensão e solicitar bolsa de extensão. 

Os coordenadores que ainda não possuem nome de usuário e senha no sistema SIEXT 

devem solicitar, até 26 de outubro, conforme descrito no endereço eletrônico  

http://www.sr3.uerj.br/depext/arquivos/noticias/senha_para_siext.pdf. 

c) Os coordenadores dos projetos cadastrados e desenvolvidos em 2019 deverão 

preencher, além do Relatório 2019, Plano de Trabalho 2019 e Solicitação de Bolsa de Extensão 

2020, se for o caso. 

d) Solicitamos aos coordenadores que mantenham seus contatos (e-mail e telefones) 

atualizados. 

 

 

https://www.sistemasextensao.uerj.br/siext/f/t/inicial
http://www.sr3.uerj.br/depext/arquivos/noticias/senha_para_siext.pdf


III – Procedimentos para Efetivação das Solicitações: 

a) Uma via impressa do Formulário de Cadastramento de Atividades Extensionistas – 

2020, com a Solicitação de Bolsas de Extensão ou de Internato Rural para 2020 devidamente 

assinada, deverá ser entregue no DEPEXT/SR-3 (Campus Maracanã, Pavilhão João Lyra Filho,1º 

Andar – Sala 1050 – bloco F), das 10h às 17h, impreterivelmente, até o dia 06 de novembro de 

2019. 

 

IV – Critérios de Concessão: 

a) Todas as solicitações serão analisadas pela Comissão de Avaliação de Atividades da 

Extensão e por avaliadores ad hoc, que emitirão parecer por escrito, com base na Ordem de 

Serviço 002/SR-3/2013. 

b) Devido à alta demanda será concedida apenas uma bolsa por projeto, sendo que até 5% 

das bolsas de extensão concedidas serão destinadas ao apoio a projetos novos. 

c) Serão considerados como projetos novos aqueles que não foram cadastrados em 2019. 

 

V – Cronograma: 

Inscrições – 07 a 31/10/2019 

Entrega da via impressa do Cadastro – até 06/11/2019 

Divulgação dos resultados – até 06/12/2019  

Recursos: 11 a 13/12/2019 

 

VI - Disposições Gerais 

a) Não serão recebidas para análise no DEPEXT/SR-3 as solicitações encaminhadas fora 

dos prazos estabelecidos neste Edital e/ou com documentação incompleta. 

b) As Unidades que não possuem Núcleo de Extensão poderão apresentar suas propostas 

sem a assinatura do Coordenador de Núcleo de Extensão, mantidas as demais exigências. 

c) Este Edital poderá ser complementado por Normas subsequentes divulgadas no site do 

DEPEXT, item “Formulário e Normas”, subitem “Edital de bolsas”. 

d) Os casos omissos neste Edital e Normas Complementares subsequentes serão 

analisados pela Sub-reitora de Extensão e Cultura. 
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