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CHAMADA INTERNA DE APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO PARA O 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS 

(COVID – 19) 

Em referência ao Edital Prosis 07/2020 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), na qual está lotada atualmente a 

Coordenação de Extensão, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), no uso 

de suas atribuições legais, resolver tornar pública a retificação do item 3 da Tabela 

1. Critérios Eliminatórios,  que consta no item 10. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS 

PROPOSTAS, assim como o item 13. DO CRONOGRAMA, em virtude da prorrogação 

dos prazos das ações do referido Cronograma. Seguem abaixo as tabelas 

atualizadas.  

  

10. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

      Tabela 1. CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 

1 Justificativa pertinente quanto à correlação direta do projeto com os 

problemas decorrentes da pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

2 Carta de aceite das principais instituições parceiras anexadas à proposta 

(caso o projeto tenha parcerias de instituições públicas ou privadas, ONGs, 

entre outras). 

3 Termo de Responsabilidade (Anexo 1) para caso excepcional de projeto 

que exija a presença física de qualquer membro da equipe. 

4 Orçamento detalhado com apenas uma cotação de preços de 

fornecedor de materiais ou prestador/a de serviços (modelo ANEXO 3). O 

orçamento deverá contemplar todas as despesas da aquisição ou 

contratação: montagem, instalação, frete. 

Obs.: O pagamento é feito em até 30 dias após a entrega dos materiais 

ou serviços. 

5 Declaração do fornecedor/a de materiais ou prestador/a de serviços 

afirmando a disponibilidade para pronta-entrega dos materiais solicitados 

e/ou da prestação de serviço em tempo hábil para realização do projeto. 

6 Carta do Comitê de Ética institucional ou instâncias equivalentes e que 

estejam em vigência, no caso de atividades ligadas a projetos que já 

tinham essa anuência. 

 

7 Constatação de possível situação que envolva o risco à saúde dos 

envolvidos/as no projeto. 
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13. DO CRONOGRAMA 

Os/As interessados/as em participar da presente seleção deverão observar os 

prazos, conforme quadro abaixo: 

 

AÇÃO PERÍODO 

Abertura da submissão de propostas no 

módulo de Extensão do SIGAA 

 15 de abril de 2020 

Data limite para submissão de propostas no 

módulo de Extensão do SIGAA 

 28 de abril de 2020 

Divulgação do resultado provisório no sítio 

da PROSIS 

 13 de maio de 2020 

Prazo para recurso (solicitação de 

reconsideração) no módulo de Extensão do 

SIGAA 

 14 de maio de 2020 

Resultado de reconsideração  20 de maio de 2020 

Divulgação do resultado final no sítio da 

PROSIS 

 20 de maio de 2020 

Prazo para o/a coordenador/a do projeto 

aprovado confirmar a execução no 

módulo de Extensão do SIGAA 

 21 de maio de 2020 

Prazo para execução da proposta  22 de maio a 22 de 

dezembro de 2020 

Prazo para cadastro do relatório final da 

atividade no Módulo de Extensão do SIGAA 

 22 de janeiro de 2021 

 

 

 

Itabuna-Ba, 22 de abril de 2020. 

 

 
Lilian Reichert Coelho 

Pró-Reitora de de Extensão e 

Cultura 

Nomeada pela Portaria 
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