
CALENDÁRIO DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 
(2011)

Ano Mês Dia Evento
2011

Fevereiro

11 Prazo limite para recebimento de propostas  de pesquisa com fomento 
via Edital n° 01/2011

25 Prazo limite para publicação dos resultados do Edital n° 01/2011

28
Prazo limite para envio dos calendários  de ações de extens ão pelas 
coordenaç ões  de  graduaç ão  e  pó s-graduaç ão  para  o  semestre  de 
2011.1

Março

10

Data  limite  para  encaminhamento  da  ata  de  sele ç ã o  de  alunos 
voluntários  de extens ão (ações  planejadas) para o semestre 2011.1, 
com  edital  e  termos  de  compromisso  (presta ç ã o  de  servi ç os 
voluntários) devidamente assinados
Prazo  m á ximo  para  lan ç amento  do  Edital  PROIC  2011  pelas 
Coordenações de curso. (Anexo VIII, das Diretrizes de Pesquisa)

21
Prazo  m á ximo  para  envio  das  atas  com  nomes  dos  bolsistas 
selecionados  pelo  PROIC  2011  pelas  coordena ç õ es  de  curso  e 
respectivos professores pesquisadores

30

Prazo máximo para envio dos planos de trabalho dos bolsistas PROIC 
2011  e  dos  Professores  Pesquisadores  selecionados  pelo  Edital  n ° 
01/2011
Prazo máximo para envio dos planos de trabalhos do(s) voluntário(s) de 
extensão 2011.1 (Anexo XII, das Diretrizes de Extensão)

Abril 7 Reunião com os bolsistas PROIC 2011

Maio

5 a 8 VIII ENEX  (projeção)
10 Prazo máximo para solicitar troca de bolsista PROIC 2011

13 Prazo  m á ximo  para  envio  das  propostas  de  cursos  visando 
composição do Calendário dos Cursos de Férias da FACEX

19 Lançamento dos Cursos de Férias

Junho
9 Reunião com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

10 Prazo limite para envio dos calendários de ações de extensão para o 
semestre de 2011.2

29

Prazo  limite  para  envio  do  relat ó rio  de  avalia ç ã o  do(s)  aluno(s) 
volunt á rio  (s)  de  extens ã o  2011.1  (Anexo  IX,  das  Diretrizes  de 
Extensão)
Prazo limite para envio do(s) relatório(s) técnico(s) da(s) ação(ções) de 
extensão feito(s) pelo(s) aluno(s) bolsista(s)/voluntário (s) de extensão 
2011.1 (Anexo XIII, das Diretrizes de Extensão)

Julho
Prazo  limite  para  envio  do(s)  relat ó rio(s)  final(is)  de  avalia ç ã o  das 
ações  de extensão 2011.1,  pelo Coordenador da ação (Anexo X, das 
Diretrizes de Extensão)

Agosto
22

Data  limite  para  encaminhamento  da  ata  de  sele ç ã o  de  alunos 
voluntários  de extens ão (ações  planejadas) para o semestre 2011.2, 
com  edital  e  termos  de  compromisso  (presta ç ã o  de  servi ç os 
voluntários) devidamente assinados

26 Prazo máximo para envio dos planos de trabalhos do(s) voluntário(s) de 
extensão 2011.2 (Anexo XII, das Diretrizes de Extensão)

Setembro 15 Data limite para envio dos relatórios parciais dos  projetos de pesquisa 
do Edital n° 01/2011 (Anexo IX, das Diretrizes de Pesquisa)

Outubro 10 Reunião com as Coordenações de Graduação e Pós Graduação
17 Reunião com Direção Geral e Acadêmica
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2011

Novembro
10 Reuni ã o  anual  de  avalia ç ã o  com  os  Coordenadores  de  linha  de 

pesquisa, professores pesquisadores e líderes de base de pesquisa

17 Reuni ão  com  os  bolsistas  PROIC 2011 e demais  alunos  volunt á rios 
envolvidos com a pesquisa

Dezembro 28

Prazo  limite  para  envio  do(s)  relat ó rio(s)  final(is)  de  avalia ç ã o  das 
ações  de extensão 2011.2,  pelo Coordenador da ação (Anexo X, das 
Diretrizes de Extensão)
Prazo limite para envio do relatório de avaliação do aluno voluntário de 
extensão 2011.2, (Anexo IX, das Diretrizes de Extensão)
Prazo limite para envio do(s) relatório(s) técnico(s) da(s) ação(ções) de 
extens ã o  feito(s)  pelo(s)  aluno(s)  volunt á rio(s)  de  extens ã o  2011.2 
(Anexo XIII, das Diretrizes de Extensão)

2012 Fevereiro 10 Data  limite  para  envio  dos  relat ó rios  finais/produtos  dos  projetos  de 
pesquisa do Edital n° 01/2011


