
PROBEX
2021:
PRÓXIMOS
PASSOS

orientações aos(às) 

discentes interessados 

em participar dos 

projetos



OLÁ, ASSESSORIA
=) !
QUERO SER
BOLSISTA OU
VOLUNTÁRIO/A DE
EXTENSÃO. O QUE
FAÇO?



A primeira coisa que você 

precisa fazer é registrar 

interesse no SIGAA no 

projeto eleito.

- Mas o que é "registrar interesse", e 

onde vejo a lista de projetos,

Assessoria?



Primeiro, vamos aos 

projetos!
A PROEX divulgou em 26/04 a lista dos  

projetos aprovados com bolsa, depois 

dos pedidos de reconsideração. É 

neste endereço aqui que você os 

encontra:

http://www.proex.ufpb.br/proex/contents/editais-da-

extensao/editais-resultados/resultado-final-probex-

2021/RESULTADOFINALDOSPEDIDOSDERECONSIDE 

RAOPROBEX2021.pdf

http://www.proex.ufpb.br/proex/contents/editais-da-


Achou um projeto 
do CCHSA com o 

qual você se 
identifica?

Oba! Vamos adorar tê-lo(a) conosco! 

Veja, você poderá registrar interesse 

em até 3 projetos, ok? Nada além

disso!



Agora, sim! Vamos ao 
registro de interesse 

no sigaa nesse(s) 
projeto(s) que você 

escolheu:

O registro de interesse será 

feito entre 28/04 e 30/04. A 

seleção, que fica a cargo 

do(a) coordenador(a), 

acontecerá de 03/05 a 10/05



Entre no sigaa e vá no menu
"bolsas"

e, em seguida, "oportunidades de
bolsa"



Na página seguinte, 

selecione a bolsa de 
"extensão".



Em seguida, insira o ano de 2021, o tipo de 
atividade - que será "projeto" - e o centro 
da ação, o "Centro de Ciências Humanas, 

Sociais e Agrárias".

OBS: O(a) aluno(a) 
precisa selecionar 
no campo “tipo de 
atividade” a opção 

“projeto”. Deve 
selecionar também 

CCHSA como 
Centro da Ação.

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS (CCHSA)

CCHSA - DEPARTAMENTO DE ...



No fim da página anterior, depois 
de clicar em "buscar", vai aparecer 

o rol de projetos nos quais você 
poderá demonstrar interesse =)

Você deve clicar no ícone do 
bonequinho, que fica ao lado da 

lupinha, que se refere ao comando 
de "participar da seleção de bolsas 

de extensão"



Pronto! Agora é aguardar o contato 
do(a) coordenador(a) do projeto,

que vai passar o método de seleção 
e os requisitos necessários para

pleitear a bolsa, ok?

O edital PROBEX 2021estabelece  

alguns critérios mínimos, aos quais 

podem ser acrescentados outros, 

de acordo com as exigências do(a) 

coordenador(a). São eles:

Estar regularmente matriculado (a) na UFPB; 

Não participar, como bolsista, de outros 

programas acadêmicos - exceto se estiver 

pleiteando uma vaga apenas de voluntário(a); 

Não ser concluinte;

Apresentar CRA satisfatório.



D Ú V I DA S ?
S U G E S T Õ E
S ?

ESCREVA PARA GENTE

ass.extensaocchsa@gmail.com

Curta

Salve Para Ler depois

Compartilhe

aextensaocchsa

mailto:ass.extensaocchsa@gmail.com

