
Edital FIEX 2018

Solicitação de bolsas e auxílios

1º)  Servidores  docentes  devem  acessar  o  Portal  do  Professor  por  meio  do  link

https://portal.ufsm.br/professor/. Após isso, devem digitar sua Matrícula SIAPE + senha e

clicar em Entrar.

Os servidores Técnico-Administrativos em Educação devem acessar o Portal De

Recursos Humanos da UFSM por meio do link https://portal.ufsm.br/rh/index.html . Após

isso, preencher os campos Usuário + Senha e clicar em Entrar.

 

https://portal.ufsm.br/professor/
https://portal.ufsm.br/rh/index.html


2º)  Servidores  docentes  devem  clicar  em ''Solicitação  de  bolsas  e  auxílios  para
projetos''

Os servidores Técnico-Administrativos em Educação devem clicar em ''Bolsas
para Projetos''



3º) No Menu Principal, clicar em NOVA SOLICITAÇÃO.

4º) Selecionar o Edital FIEX de sua Unidade Universitária (Ex: FIEX CCSH - 2018)

ATENÇÃO: o solicitante deve estar lotado na Unidade Universitária para cujo Edital se
candidata.



5º) Selecionar a ação de extensão que pretende concorrer no Edital FIEX:

Observação: O círculo à esquerda do número do projeto deve estar na cor  verde, indicando que a ação

pode ser submetida ao Edital. Caso a cor seja amarela, significa que o projeto não está apto.

ATENÇÃO: 

→  Os  recursos  do  FIEX  são  destinados  ao  incentivo  de  ações  de  extensão,

necessariamente vinculadas às Unidades Universitárias, que tenham sido registradas no

Portal  de  Projetos  da  UFSM  e  constem  como  “em  andamento”/  “renovado”  /

“novo/registrado” até o dia 01 de Março de 2018, com data de encerramento a partir de

31 de dezembro de 2018. 

→  Será  desclassificada a ação de extensão possuir pendências relativas à Extensão

Universitária, entendendo-se por pendência: a não avaliação das ações de extensão no

Portal de Projetos até 01/03/2018. 



6º) Preencher os campos obrigatórios (*) e clicar em SALVAR.

7º)  Após  isso,  ocorrerá  a  confirmação  da  solicitação,  sendo  gerado  o  Número  de

Protocolo.

→ Neste  momento,  todas  as  informações  referentes  a  ação  de  extensão  devem ser

verificadas.

→  Caso  haja  a  necessidade  de  correções/mudanças,  clique  em  ALTERAR

SOLICITAÇÃO.

→  Arquivos* exigidos  pelo  edital  devem  ser  anexados.  Basta  clicar  em  ANEXAR

ARQUIVOS (localizado ao final da página).

* Documentos obrigatórios exigidos para inscrição:

✔ Ficha de inscrição FIEX – 2018 preenchida (ver Anexo 3 do Edital);

✔ Documento  comprobatório,  caso  o  coordenador  da  ação  tenha  histórico  e/ou

experiência extensionista em suas atividades acadêmicas.  Podem ser utilizados

como  comprovantes  os  certificados  de  participação/coordenação  em  ação  de

extensão,  o  relatório  obtido  no  Portal  de  Projetos  (Caminho:  Meus  Projetos  >

Projetos que Participo > na parte inferior da lista de projetos, clicar em “Relatório”)



e/ou  currículo  Lattes  (com  os  certificados/documentos  que  comprovem  a

experiência em extensão anexados), considerando os cinco últimos anos (a partir

de 01/01/2013);

✔ Carta de Aceite dos atores externos beneficiados pela ação de extensão (modelo

disponibilizado no Anexo 5 do Edital);

Observação: A Carta de Aceite será dispensada quando a Ação for classificada como Evento.

✔ Para as ações renovadas em 2018 que tenham sido contempladas com recursos

FIEX em 2017 se exigirá também o certificado de apresentação do trabalho na JAI

ou outro evento acadêmico em 2017.



8º) Para verificar a situação da solicitação, basta acessar o  Menu Principal e depois

clicar em MINHAS SOLICITAÇÕES:

ATENÇÃO: conferir em qual Unidade Universitária está concorrendo ao Edital FIEX.

Importante:

→ Ler atentamente as Resoluções Nº25/2008 e Nº001/2013 da UFSM;

→ Antes de tramitar sua solicitação, revise todos documentos solicitados no Edital FIEX;

→ Não esqueça de realizar o Georreferenciamento de sua ação de extensão.


