
UNIVERSIDADE FEDERAL DA UFPB 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E ARTES 

ASSESSORIA DE EXTENSÃO 
 

 

 

CRONOGRAMA E ORIENTAÇÕES DA ASSESSORIA DE EXTENSÃO DO 

CCTA PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROBEX 2020 

 

1 - Período para o Coordenador do Projeto acessar o SIGAA e colocar a ação “EM EXECUÇÃO” 

21/03/2020 a 23/03/2020. OBS.: Nas orientações da Copac houve um erro de data, não é até 

03/04/2020, e sim  21/03/2020 a 23/03/2020. 

 

2 - Período de seleção e registro dos bolsistas no SIGAA: 1. Discentes “REGISTRAR INTERESSE” 

em participar do projeto no SIGAA 23/03/2020 a 01/04/2020. A Copac divulgou pelo SIGAA, para 

todos os alunos da UFPB, informando sobre a seleção do Probex, porém não será demais a 

divulgação com seus alunos. A Assessoria de Extensão do CCTA também divulgará.  

 

3 - Prazo para o Coordenador verificar no SIGAA a listagem dos alunos que demonstraram interesse 

em seu projeto e comunicar aos alunos por e-mail, a data que fará o processo de seleção, por meio 

das ferramentas digitais - 02/04/2020.  Após a seleção, à Assessoria de Extensão pede aos 

coordenadores que encaminhem para o e-mail da Assessoria 

assessoriadeextensao.ccta.ufpb@gmail.com o nome do bolsista selecionado, para divulgação do 

resultado no site do CCTA, até o dia 06/04/2020 

 

4 - Período para o Coordenador do Projeto cadastrar o PLANO DE TRABALHO DO(s) BOLSISTA(s) 

no SIGAA 03/04/2020 a 07/04/2020. Acessar o SIGAA < extensão > Planos de Trabalho > Cadastrar 

Plano de Trabalho do Bolsista>. 

 

5 – O coordenador deve enviar para o e-mail da Assessoria de Extensão do CCTA – 

assessoriadeextensao.ccta.ufpb@gmail.com até dia  13/04/2020, o Termo de Compromisso (Anexo I do 

Edital) escaneado e assinado (pelo coordenador e bolsista), assim como a documentação do 

bolsista (histórico escolar atualizado, cópia do RG, CPF, cópia do cartão do banco para 

comprovação bancária, de qualquer banco ou poupança da Caixa Econômica), Os documentos 

físicos podem ser entregues assim que o trabalho no modo presencial normalize. 

 

6 - Prazo para as Assessorias de Extensão encaminharem toda a documentação dos bolsistas 

selecionados à COPAC/PROEX será 14/04/2020. É de suma importância cumprir a data de entrega 
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da documentação para a Assessoria de Extensão, ter tempo de organizar tudo em tempo hábil e o 

seu bolsista não ser prejudicado. 

7. Ficam ainda, os coordenadores de projetos obrigados a fazerem os registros dos Planos de 

Trabalhos dos alunos voluntários no período de 13/04/2020 a 15/04/2020 

 

8. Os coordenadores de projetos APROVADOS SEM RECURSOS poderão “aceitar executar” a 

ação até o dia 30/04/20. Todos estes projetos serão vinculados ao Edital FLUEX 2020. 

 

FINALIZO MENCIONANDO AS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA COPAC 

Mesmo que o momento seja de recolhimento domiciliar em virtude da epidemia de Coronavírus, o 

PROBEX 2020 mantém o cronograma de atividades. Contudo,  a realização destas etapas será feito 

EXCLUSIVAMENTE por meio das ferramentas digitais. A COPAC destaca que a comunidade 

extensionista pode dar andamento às ações com procedimentos necessários a finalização da 

seleção de bolsistas, a maioria deles já realizada anteriormente em outros momentos. 

Para estudantes com interesse em participar das ações, a recomendação é manifestar interesse no 

Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA). Basta seguir o tutorial e 

aguardar o contado da pessoa responsável pela coordenação do projeto.  

Entretanto, para que estudantes possam manifestar interesse no período entre 23 de março e 1 de 

abril, é necessário que a coordenação de cada projeto o coloque “em execução”. Com a divulgação 

do resultado, a coordenação pode, a partir (21), acessar o SIGAA e realizar os procedimentos para 

mudar a situação da proposta. Somente assim o projeto se torna disponível para que estudantes 

manifestem interesse. 

 

Atenciosamente, 

Luceni Caetano da Silva 

Assessora de Extensão do CCTA 

 

 

 

http://www.prac.ufpb.br/prac/contents/em-destaque/resultado-final-do-probex-2020/TUTORIALPARADISCENTEREGISTRARINTERESSEEMPARTICIPARDEAODEEXTENSO4.pdf
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