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Os critérios para a distribuição de bolsas nos recursos utilizaram os três conceitos:  

a) Relatório de atividades de 2020;  

b) Plano de Trabalho para 2021; 

c) Conceito de adaptação do projeto à pandemia (usado para desempate na distribuição de 

bolsas). 

 

O resultado final dos projetos neste ano é composto pelos conceitos obtidos no Relatório de 

atividades e Plano de trabalho. O conceito de adaptação do projeto à pandemia foi somente 

utilizado como um conceito adicional para os projetos recadastrados  que obtiveram  o conjunto 

de conceitos E + MB no relatório de atividades e no plano de trabalho. 

 

Quantitativo de bolsas 

O número de bolsas disponibilizadas para os projetos que submeteram o recurso foram 15. Esse 

número leva em consideração bolsas remanescentes da primeira fase de cadastramento, 

somadas a bolsas de Extensão recolhidas dos projetos de Extensão anteriormente contemplados 

com bolsa, mas que não fizeram uso em dois meses. 

 

No caso de projetos recadastrados: 

1. Somente projetos que receberam os seguintes conceitos no relatório de atividades 2020 

e plano de trabalho de 2021 após avaliação do recurso receberam bolsa: 

 

Conceitos 

2E 

1E + 1MB 
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2. O número máximo de bolsas por projeto de extensão continua sendo uma (1), e o 

número máximo de bolsas por coordenador, em diferentes projetos, foi continua sendo 

uma (1), assim como na primeira fase de cadastramento; 

 

3. Projetos com 2E foram contemplados com uma bolsa; 

 

4. No caso de projetos com 1E+1MB, somente foi concedida uma bolsa aos projetos que 

tiveram conceito Excelente (E) no conceito de adaptação à pandemia; 

 

No caso de Propostas de projetos de Extensão (projetos novos): 

Não foram alocadas bolsas para projetos novos no recurso. 

 

Critérios adicionais:  

Ressaltamos que há projetos que atenderam aos requisitos acima para a concessão de bolsas, 

mas não as receberam porque o coordenador atingiu o limite máximo de 1(um) bolsista de 

extensão no total de seus outros projetos.  

Aqueles que não solicitaram bolsas, não as receberam. 

 

 

 

 

 

 

 


