Ministério da Educação

Universidade Federal de Ouro Preto
Pró-reitoria de Extensão

Ouro Preto, 19 de março de 2020.
Pr -䇅eitoria de Extens o em onformidade om as de is es do Conselho Universitário
CU ᐀ de 1쳌 de mar 吠o de 0 0 omuni a sobre a ontinuidade das
es de Extens o da
P䇅OE /U⺁OP.
- P䇅OE manterá o pagamento de bolsas, desde que o oordenador apresente a justifi ativa
pela ontinuidade e adequa o do plano de trabalho do bolsista para os meses abril e maio. Para
tanto, o oordenador deverá en aminhar o do umento, preferen ialmente em formato PD⺁,
nomeado om o título da a o, até o dia 28/03/2020 para o e-mail naproex@ufop.edu.br om as
seguintes informa es:
Título da ação:
Nome do coordenador:
Celular:
Email:
Justificativa para a continuidade:
Plano de Trabalho com atividade do bolsista (abril e maio)
- Pedidos de ontinuidade posteriores a maio ser o avaliados pela P䇅OE , aso permane a a
suspens o das atividades presen iais;
-

frequên ia dos alunos bolsistas e voluntários referente ao mês de mar o deverá ser
omuni ada pelo oordenador da a o ao servidor responsável pelo lan amento no setor de
lota o;
- Somente est o autorizados os lan amentos de frequên ia dos alunos bolsistas e voluntários dos
meses de abril e maio para a es om justifi ativas de ontinuidade deferidas. O lan amento
seguirá os mesmos moldes do mês de mar o;
- ᐀n lus es na equipe da proposta est o temporariamente suspensas;
- Em aso ex ep ional onvo aremos o Comitê de Extens o para tomada de de is o.
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