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Calendário da Coordenação de Pesquisa e Extensão (2015)* 
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2015 

Janeiro 28 
Prazo limite para envio dos calendários de ações de extensão planejadas 

pelas coordenações de graduação e pós-graduação para o semestre de 2015.1 

Fevereiro 

14 

Data limite para encaminhamento da ata de seleção de alunos voluntários de 

extensão (ações planejadas) para o semestre 2015.1, com edital e termos de 

compromisso (prestação de serviços voluntários) devidamente assinados 

27 
Prazo máximo para envio dos planos de trabalhos do(s) voluntário(s) de 

extensão 2015.1 (Anexo XII, das Diretrizes de Extensão) 

Março 9 Divulgação dos projetos selecionados pelo PROIC 2015 -2016 

Abril  23 Reunião com os professores pesquisadores PROIC 2015-2016 

Maio  25 
Prazo para remessa dos documentos de seleção dos alunos bolsistas e 

voluntários selecionados para o PROIC 2015-2016 

Junho 

2 
Prazo limite para envio dos calendários de ações de extensão planejadas  

para o semestre de 2015.2 

22 

Prazo limite para envio do relatório de avaliação do(s) aluno(s) voluntário (s) 

de extensão 2015.1 (Anexo IX, das Diretrizes de Extensão) 

Término do Semestre 2015.1 

Julho 7 

Data limite para encaminhamento da ata de seleção de alunos voluntários de 

extensão (ações planejadas) para o semestre 2015.2, com edital e termos de 

compromisso (prestação de serviços voluntários) devidamente assinados 

Agosto 22 
Prazo máximo para envio dos planos de trabalhos do(s) voluntário(s) de 

extensão 2015.2 (Anexo XII, das Diretrizes de Extensão) 

Setembro 30 Reunião com as Coordenações de Graduação e Pós Graduação  

Outubro 

7 Reunião com a Reitoria e Pro - Reitoria Acadêmica    

27 
Reunião anual de avaliação com os Coordenadores de linha de pesquisa, 

professores pesquisadores e líderes de base de pesquisa 

Novembro 

6 Reunião com os alunos bolsistas e voluntários do PROIC 2015-2016 

7 

Prazo limite para envio do(s) relatório(s) final(is) de avaliação das ações de 

extensão 2015.2, pelo Coordenador da ação (Anexo X, das Diretrizes de 

Extensão) 

11 a 14 XII Encontro Científico e Cultural do UNIFACEX - ENEX 

Dezembro  
7 

 

Prazo limite para envio do relatório de avaliação do aluno voluntário de 

extensão 2015.2, (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) voluntário(s) de extensão 2015.2 (Anexo 

XIII, das Diretrizes de Extensão) 
(*) O Calendário pode sofrer alteração sem comunicação prévia 
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