RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 02/2021/ProEx
ATIVIDADES CULTURAIS – 2022
EM 04/02/2022
ANEXO A – CRONOGRAMA DE AÇÕES DO EDITAL ATIVIDADES CULTURAIS - 2022

Ações ou Eventos

Responsável

Data ou Período

ProEx

16 de dezembro/21

Proponentes

17 de dezembro/21

Coordenador/a do
Programa e
Chefias

até 04 de fevereiro/22
até 11 de fevereiro/22

Prazo final de entrada de propostas nas Coordenadorias de
Proponentes e/ou
área da ProEx no ProExWeb, já concluída a etapa de
Chefias
trâmite nos Departamentos/Setores/Centros

até 04 de fevereiro/22
até 11 de fevereiro/22

Publicação do Edital

Início de submissão das propostas no sistema ProExWeb

Trâmite pela Coordenação do Programa e pelos
Departamentos/Setores/Centros, via ProExWeb

Análise de Admissão

Coordenadoria
de Cultura

até 11 de fevereiro/22
até 16 de fevereiro

Consultores/as ad
hoc

17 de janeiro a 14 de março/22

Coordenadoria
de Cultura

14 e 15 de março/22

ProEx

16 de março/22

Proponentes

16 a 18 de março/22

Coordenadoria
de Cultura

21 de março/22

Análise e homologação da lista de propostas classificadas, e
aprovação de concessões

CoEx

24 de março/22

Divulgação da lista de propostas classificadas e com
aprovação de concessão

ProEx

25 de março/22

Análise de Mérito

Consolidação dos resultados preliminares

Divulgação, no site da ProEx, dos resultados preliminares

Período para interposição de recursos

Análise da interposição de recursos e consolidação dos
resultados

Envio de e-mail de deferimento da concessão, com
instruções quanto à seleção e indicação de bolsistas para os
Coordenadores
Prazo para seleção (por edital próprio) e indicação de
bolsista no ProExWeb

Prazo para aceite do(a) bolsista no ProExWeb

Início das atividades

ProEx

25 de março/22

Coordenadores/as
até dia 20 do mês (ou abril, ou
da AtividadeS
maio, ou junho, ou julho, ou agosto)

Bolsistas

até dia 20 do mês (ou abril, ou
maio, ou junho, ou julho, ou agosto)

Equipe das
Atividades

entre abril e agosto de 2022, de
acordo com o Plano de Execução
da Atividade e a Faixa de Fomento

