
Retificação Nº 01 do Edital Nº 02/2021 - Apoio à Projetos e 

Programas de Extensão da FGA – Inclusão da segunda chamada 

A Comissão de Extensão da FGA publica novo cronograma para segunda chamada de 

inscrições do Edital 02/2021. 

9 – Cronograma: 

Atividade Data (prevista) 
Segunda chamada 

Inscrição da segunda chamada  14/03/2022 a 10/04/2022 
Avaliação das propostas submetidas 11/04/2022 a 05/05/2022 
Divulgação do resultado A partir de 09/05/2022 
Interposição de recursos Até 48 horas depois da divulgação dos 

resultados 
Formalização do pedido de auxílio 
financeiro 

A partir de 11/05/2022 

 

No Item 5. – Inscrição e Apresentação de Documentos, onde se lê: 

5.1 - Para inscrição, os documentos abaixo deverão ser enviados pelo(a) 

Coordenador(a) do Programa e/ou Projeto para a Comissão de Extensão da FGA via 

documento SEI no FGA/EXT. 

a) O formulário de submissão da proposta (Anexo 1) 

b) Cópia do documento do Projeto/Programa de extensão submetido no SIGAA 

Leia-se: 

5.1 - Para inscrição, os documentos abaixo deverão ser enviados pelo(a) 

Coordenador(a) do Programa e/ou Projeto para a Comissão de Extensão da FGA via 

documento SEI no FGA/EXT. 

a) O formulário de submissão da proposta (Anexo 1 - ATUALIZADO) 

b) Cópia do documento do Projeto/Programa de extensão submetido no SIGAA 

A retificação do Edital não interfere nos processos de seleção em andamento. 

Brasília-DF, 08 de março de 2022. 

Profª Patricia Regina Sobral Braga 

Presidente da Comissão de Extensão da FGA



ANEXO I. - Formulário de submissão de proposta - ATUALIZADO 

Identificação 

1) Nome da Atividade: 

 

Dados do proponente: 

2) Nome: 

3) Matrícula: 

4) Telefone: 

5) e-mail: 

 

6) Dados dos estudantes participantes: 

# Nome completo Matrícula Função na Equipe 

1    

2    

3    

4    

 

7) Apresentação do projeto (até 300 palavras. Descrever o projeto ou a equipe 

de engenharia ou competição para que os avaliadores tenham uma noção da 

importância do projeto usando os critérios de seleção no item 7 do Edital). 

 

 

 



8) Justificativa da proposta com descrição do público alvo (até 300 palavras. 

Explicar por que a proposta é importante e descrever quem se pretende atingir 

com a proposta). 

 

 

 

9) Descrição da atividade a ser financiada com os recursos solicitados (até 300 

palavras. Incluir o valor total solicitado para a proposta). 

 

 


