
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Data limite para indicação de bolsistas 22/mar 18/abr

Data limite para encaminhamento de formulário 

de substituição de bolsistas
31/mai 30/jun 31/jul 31/ago 20/set 26/out 22/nov

Data limite para entrega de contrato 24/mar 20/abr 01/jun 03/jul 01/ago 01/set 21/set 27/out 23/nov

Inscrições 32ª UERJ SEM MUROS 

32ª UERJ SEM MUROS 

2ª Fase de Cadastramento e recadastramento 

de Projetos de Extensão para 2023

15 a 

26/mai

Entrega documento do cadastramento/ 

recadastramento do projeto (via sistema SEI - 

checar edital)

15/mai
até 

02/jun

Avaliação de Projetos de Extensão para 2ª Fase 

de 2023

12 a 

23/jun 
Divulgação dos resultados da 2ª Fase do 

cadastramento de projetos de Extensão  - 2023

até 

03/jul
Cadastramento e recadastramento de Projetos 

de Extensão para 2024
Cadastramento de Cursos de Extensão 

Cadastramento de Eventos de Extensão 

Observações:

atualizado em 31/01/2023

4 - Todas as bolsas de extensão e internato rural concedidas para 2022, terminarão em 31/03/2024

5 - Não haverá pagamento retroativo de bolsas de extensão, pelo não cumprimento dos prazos de indicação de bolsista e assinatura de Termo de Compromisso

6 - O mês de Dezembro é o último prazo para indicação e substituição de bolsista. Assim que a data de indicação para Dezembro for disponibilizada, será 

atualizada no calendário

Calendário DEPEXT 2023

Fluxo Contínuo  (Deverá ser encaminhado ao Depext, no mínimo, 60 dias antes do início do mesmo).

Fluxo Contínuo (até a data de realização do evento).

1- O Formulário de Movimentação Discente deverá vir com a data de início das atividades do bolsista preechida

2 - Informações adicionais sobre o cadastramento e recadastramento de projetos devem ser conferidas no edital de projetos

3 - Bolsas concedidas e não utilizadas até o prazo final de indicação de bolsistas (18/04/2023) serão automaticamente recolhidas e redistribuídas pelo Depext


