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EDITAL DE EXTENSÃO 01/2019 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INCENTIVO A PROJETOS DE EXTENSÃO (PROEXTENSÃO) E 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PIBIEX e PIBIEX JR) 
 

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA 

 
 

A Pró-reitoria de Extensão (PROEX)) divulga o cronograma retificado do Edital de Extensão 01/2019 relativo ao PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PRÓ-EXTENSÃO) e ao PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
(PIBIEX). A fase de prestação de contas do Edital supracitado foi suspensa dado o início da pandemia, de acordo com comunicado oficial da PROEX em 31 de 
março         de         2020,         como         pode         ser         consultado         em:         https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/ASCOM/orientacoes_- 
_acoes_de_extensao_e_editais_da_proex.pdf. Para os projetos que passaram por adaptações em sua execução devido à pandemia, é necessário pontuar tais 
adaptações no relatório técnico. Mais informações e dúvidas devem ser direcionadas à Coordenação Geral de Programas e Projetos 
(CGPP/DIPROEXT/PROEX) pelo email cgpp@ifrj.edu.br. 

 
 

Caso seja necessária a devolução do recurso no todo ou em parte, a solicitação de emissão de GRU deve ser feita a Coordenação Financeira, cofin@ifrj.edu.br, sendo 

informando CPF do beneficiário (quem recebeu o recurso) e do ano do recebimento do recurso. A GRU deverá ser enviada, juntamente com o comprovante de 

pagamento e os relatórios referentes ao edital devidamente preenchidos e assinados. 

 
 

O formulário de prestação de contas e demais documentos estão disponibilizados em https://portal.ifrj.edu.br/editais/edital-extensao. Os extensionistas que 
já finalizaram seus projetos e enviaram a prestação de contas e relatório técnico, desconsiderem este comunicado. 
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Validade das notas fiscais Até 15/10/2021 

Envio Relatório de Prestação de Contas e Relatório 
Técnico, por meio do Formulário Eletrônico para Prestação 
de contas do Edital de Extensão 01/2019 disponibilizado 
em: https://portal.ifrj.edu.br/editais/edital-extensao 

 
01/10 a 22/11/2021 

Avaliação da prestação de contas Até 20/12/2021 

Envio da GRU para cofin@ifrj.edu.br com cópia para 
cgpp@ifrj.edu.br com restituição do recurso não utilizado 
e/ou sem prestação de contas aprovada. 

10/01/2022 

 
 

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2021. 
 
 

Ana Luisa Soares da Silva 
Pró-reitora de Extensão 
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