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NOTA DE ALTERAÇÃO AO EDITAL PROAE Nº 09/2022

 
1. NO ITEM 4.1.5. ONDE SE LÊ
FASES ETAPAS PERÍODO LOCAL

01 Publicação do Edital 01.09.2022 www.proae.ufu.br

01 Período de inscrição on-line
12.09.2022

(12h) a
29.09.2022 (12h)

www.psg.ufu.br

01
Divulgação da lista de convocados
para a inserção dos documentos

comprobatórios para análise
socioeconômica 

30.09.2022 (17h) www.proae.ufu.br

01 Período de Recurso - Fase 01 01 a 04.10.2022
(17h) www.sei.ufu.br

01 Período para as respostas aos recursos -
Fase 01 04 a 06.10.2022 www.sei.ufu.br

01

Divulgação do resultado final dos recursos
e convocados

para a inserção dos documentos
comprobatórios para análise
socioeconômica - Fase 01

06.10.2022 www.proae.ufu.br

02 Inserção dos documentos
comprobatórios

07.10.2022 (12h)
a 14.10.2022

(12h)
www.psg.ufu.br

02 Inscrição para Entrevistas (análise
socioeconômica) 17 a 28.10.2022 link a ser

divulgado
02 Entrevistas presenciais (convocação

por e-mail)
31.10.2022 a
25.11.2022  

02 Divulgação de resultados preliminares
das análises socioeconômicas 20.01.2023 www.proae.ufu.br

03 Período para apresentação dos recursos,
referente a análise socioeconômica 21 a 24.01.2023 www.sei.ufu.br

03
Período para as respostas aos recursos

apresentados referente a análise
socioeconômica

24 a 26.01.2023 www.sei.ufu.br

03
Divulgação do resultado final dos

recursos referente a análise
socioeconômica

27.01.2023 www.proae.ufu.br

Leia-se:
FASES ETAPAS PERÍODO LOCAL

01 Publicação do Edital 01.09.2022 www.proae.ufu.br
12.09.2022
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01 Período de inscrição on-line (12h) a
29.09.2022 (12h)

www.psg.ufu.br

01
Divulgação da lista de convocados
para a inserção dos documentos

comprobatórios para análise
socioeconômica 

30.09.2022 (17h) www.proae.ufu.br

01 Período de Recurso - Fase 01 01 a 04.10.2022
(17h) www.sei.ufu.br

01 Período para as respostas aos recursos -
Fase 01 04 a 06.10.2022 www.sei.ufu.br

01

Divulgação do resultado final dos recursos
e convocados

para a inserção dos documentos
comprobatórios para análise
socioeconômica - Fase 01

06.10.2022 www.proae.ufu.br

02 Inserção dos documentos
comprobatórios

07.10.2022 (12h)
a 20.10.2022

(12h)
www.psg.ufu.br

02 Inscrição para Entrevistas (análise
socioeconômica) 24 a 28.10.2022 link a ser

divulgado
02 Entrevistas presenciais (convocação

por e-mail)
31.10.2022 a
25.11.2022  

02 Divulgação de resultados preliminares
das análises socioeconômicas 20.01.2023 www.proae.ufu.br

03 Período para apresentação dos recursos,
referente a análise socioeconômica 21 a 24.01.2023 www.sei.ufu.br

03
Período para as respostas aos recursos

apresentados referente a análise
socioeconômica

24 a 26.01.2023 www.sei.ufu.br

03
Divulgação do resultado final dos

recursos referente a análise
socioeconômica

27.01.2023 www.proae.ufu.br

 
2. NO ITEM 4.1.16. ONDE SE LÊ
FASES ETAPAS PERÍODO LOCAL

01 Publicação do Edital 01.09.2022 www.proae.ufu.br

01 Período de inscrição on-line
12.09.2022

(12h) a
29.09.2022 (12h)

www.psg.ufu.br

01
Divulgação da lista de convocados
para a inserção dos documentos

comprobatórios para análise
socioeconômica

30.09.2022 (17h) www.proae.ufu.br

01 Período de Recurso - Fase 01 01 a 04.10.2022
(17h) www.sei.ufu.br

01 Período para as respostas aos recursos
- Fase 01 04 a 06.10.2022 www.sei.ufu.br

01

Divulgação do resultado final dos
recursos e convocados

para a inserção dos documentos
comprobatórios para análise

socioeconômica ou documental - Fase
01

06.10.2022 www.proae.ufu.br

02
Inserção dos documentos
comprobatórios (análise

documental e análise
07.10.2022 (12h)

a 14.10.2022
(12h)

www.psg.ufu.br
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socioeconômica) (12h)

02
Inscrição para Entrevistas (apenas o(a)

estudante selecionado para análise
socioeconômica)

17 a 28.10.2022 link a ser divulgado

02 Entrevistas presenciais (convocação
por e-mail)

31.10.2022 a
25.11.2022  

02 Divulgação de resultados preliminares
das análises socioeconômicas 20.01.2023 www.proae.ufu.br

03
Período para apresentação dos
recursos, referente a análise

socioeconômica
21 a 24.01.2023 www.sei.ufu.br

03
Período para as respostas aos recursos

apresentados referente a análise
socioeconômica

24 a 26.01.2023 www.sei.ufu.br

03
Divulgação do resultado final dos

recursos referente a análise
socioeconômica

27.01.2023 www.proae.ufu.br

Leia-se:
FASES ETAPAS PERÍODO LOCAL

01 Publicação do Edital 01.09.2022 www.proae.ufu.br

01 Período de inscrição on-line
12.09.2022

(12h) a
29.09.2022 (12h)

www.psg.ufu.br

01
Divulgação da lista de convocados
para a inserção dos documentos

comprobatórios para análise
socioeconômica

30.09.2022 (17h) www.proae.ufu.br

01 Período de Recurso - Fase 01 01 a 04.10.2022
(17h) www.sei.ufu.br

01 Período para as respostas aos recursos
- Fase 01 04 a 06.10.2022 www.sei.ufu.br

01

Divulgação do resultado final dos
recursos e convocados

para a inserção dos documentos
comprobatórios para análise

socioeconômica ou documental - Fase
01

06.10.2022 www.proae.ufu.br

02
Inserção dos documentos
comprobatórios (análise

documental e análise
socioeconômica)

07.10.2022 (12h)
a 20.10.2022

(12h)
www.psg.ufu.br

02
Inscrição para Entrevistas (apenas o(a)

estudante selecionado para análise
socioeconômica)

24 a 28.10.2022 link a ser divulgado

02 Entrevistas presenciais (convocação
por e-mail)

31.10.2022 a
25.11.2022  

02 Divulgação de resultados preliminares
das análises socioeconômicas 20.01.2023 www.proae.ufu.br

03
Período para apresentação dos
recursos, referente a análise

socioeconômica
21 a 24.01.2023 www.sei.ufu.br

03
Período para as respostas aos recursos

apresentados referente a análise
socioeconômica

24 a 26.01.2023 www.sei.ufu.br

03
Divulgação do resultado final dos

recursos referente a análise 27.01.2023 www.proae.ufu.br
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socioeconômica
 

3. NO ITEM 4.2.8. ONDE SE LÊ
FASES ETAPAS PERÍODO LOCAL

01 Publicação do Edital e Convocação
prévia para Recadastramento 01.09.2022 www.proae.ufu.br

01 Período de inscrição on-line
12.09.2022

(12h) a
29.09.2022 (12h)

www.psg.ufu.br

01 Divulgação da lista de estudantes
selecionados para Recadastramento 30.09.2022 (17h) www.proae.ufu.br

01 Período de Recurso - Fase 01 04 a 06.10.2022 www.sei.ufu.br
01 Período para as respostas aos recursos

- Fase 01 06.10.2022 www.sei.ufu.br

02
Inserção dos documentos

comprobatórios para análise
socioeconômica

07.10.2022 (12h)
a 14.10.2022

(12h)
www.psg.ufu.br

03 Inscrição para Entrevistas
(Recadastramento)

29.11.2022 a
02.12.2022 (14h) link a ser divulgado

03 Entrevistas presenciais (convocação
por e-mail)

05.12.2022 a
13.01.2023  

03 Divulgação de resultados
preliminares do Recadastramento 27.01.2023 www.proae.ufu.br

03
Período para apresentação dos
recursos, referente a análise

socioeconômica
30 a 31.01.2023 www.sei.ufu.br

03
Período para as respostas aos recursos

apresentados referente a análise
socioeconômica

31.01.2023 a
02.02.2023 www.sei.ufu.br

03
Divulgação do resultado final dos

recursos referente a análise
socioeconômica para o

recadastramento
03.02.2023 www.proae.ufu.br

Leia-se:
FASES ETAPAS PERÍODO LOCAL

01 Publicação do Edital e Convocação prévia
para Recadastramento 01.09.2022 www.proae.ufu.br

01 Período de inscrição on-line
12.09.2022

(12h) a
29.09.2022

(12h)
www.psg.ufu.br

01 Divulgação da lista de estudantes
selecionados para Recadastramento

30.09.2022
(17h) www.proae.ufu.br

01 Período de Recurso - Fase 01 04 a
06.10.2022 www.sei.ufu.br

01 Período para as respostas aos recursos -
Fase 01 06.10.2022 www.sei.ufu.br

02
Inserção dos documentos

comprobatórios para análise
socioeconômica

07.10.2022
(12h) a

20.10.2022
(12h)

www.psg.ufu.br

03 Inscrição para Entrevistas
(Recadastramento)

29.11.2022 a
02.12.2022

(14h)
link a ser divulgado
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03 Entrevistas presenciais (convocação
por e-mail)

05.12.2022 a
13.01.2023  

03 Divulgação de resultados preliminares
do Recadastramento 27.01.2023 www.proae.ufu.br

03 Período para apresentação dos recursos,
referente a análise socioeconômica

30
a 31.01.2023 www.sei.ufu.br

03
Período para as respostas aos recursos

apresentados referente a análise
socioeconômica

31.01.2023 a
02.02.2023 www.sei.ufu.br

03
Divulgação do resultado final dos

recursos referente a análise
socioeconômica para o

recadastramento
03.02.2023 www.proae.ufu.br

 
 

ELAINE SARAIVA CALDERARI
Pró-reitora de Assistência Estudantil

Portaria R nº 063/2017

Documento assinado eletronicamente por Elaine Saraiva Calderari, Pró-
Reitor(a), em 17/10/2022, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 4004051 e o código CRC B7926332.

Referência: Processo nº 23117.035836/2022-37 SEI nº 4004051
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