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ALTERAÇÕES NO EDITAL PROAE No 05/2020
 

1. Alteração da Seção 3 CRONOGRAMA do Edital PROAE No 05/2020 
Onde se lê:

3. CRONOGRAMA

ETAPAS PERÍODO

Publicação do Edital 11.08.2020

Período de inscrição on-line (necessário submissão comprovante de matrícula
relativo a 2020 na ESEBA e de aceite do Termo de Compromisso (modelo no anexo
III) a ser usado como documento caso seja contemplado) 

28.08.2020
a
02.09.2020

Divulgação da lista dos estudantes contemplados 09.09.2020

Período dos recursos
10.09.2020
e
11.09.2020

Resultado dos recursos 14.09.2020

Período de prestação de contas (Submissão de documentação comprobatória de
aquisição do serviço de acesso à rede de internet ou de dispositivo eletrônico para
conexão à rede de internet).

02.11.2020

 

Leia-se:

 
3. CRONOGRAMA
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ETAPAS PERÍODO

Publicação do Edital 11.08.2020

Período de inscrição on-line (necessário submissão comprovante de matrícula
relativo a 2020 na ESEBA e de aceite do Termo de Compromisso (modelo no anexo
III) a ser usado como documento caso seja contemplado) 

28.08.2020
a
05.09.2020
às
12h00min

Divulgação da lista dos estudantes contemplados 09.09.2020

Período dos recursos
10.09.2020
e
11.09.2020

Resultado dos recursos 14.09.2020

Período de prestação de contas (Submissão de documentação comprobatória de
aquisição do serviço de acesso à rede de internet ou de dispositivo eletrônico para
conexão à rede de internet).

02.11.2020

 
 
2. Alteração no item 1.2 (f) do Edital 

Onde se lê:
1.2 A inscrição do candidato no Processo Seletivo para Auxílio de Inclusão Digital em
caráter emergencial implica:
 

 (...)

f) que a ESEBA oferecerá espaço no Laboratório de Informática da Unidade, para que
as famílias que não tenham acesso à rede de internet possam providenciar a
inscrição na semana descrita no item 3 do presente edital (28/08/2020  e 01/09/2020
a 02/09/2020). Para utilização do espaço, cumprindo as normas sanitárias e do
distanciamento social, as famílias deverão solicitar o agendamento pelo telefone (34)
3218-2908 nos horários das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
 
Leia-se:
1.2 A inscrição do candidato no Processo Seletivo para Auxílio de Inclusão Digital em
caráter emergencial implica:

 (...)
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f) que a ESEBA oferecerá espaço no Laboratório de Informática da Unidade, para que
as famílias que não tenham acesso à rede de internet possam providenciar a
inscrição na semana descrita no item 3 do presente edital (28/08/2020  e 01/09/2020
a 03/09/2020). Para utilização do espaço, cumprindo as normas sanitárias e do
distanciamento social, as famílias deverão solicitar o agendamento pelo telefone (34)
3218-2908 nos horários das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
 
 

ELAINE SARAIVA CALDERARI
Pró-reitora de Assistência Estudantil

Portaria R nº 063/2017

Documento assinado eletronicamente por Elaine Saraiva Calderari, Pró-
Reitor(a), em 02/09/2020, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Santos Costa, Diretor(a),
em 02/09/2020, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Armindo Quillici Neto, Pró-
Reitor(a), em 02/09/2020, às 17:19, 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 2233756 e o código CRC 36BBCBFA.

Referência: Processo nº 23117.038167/2020-93 SEI nº 2233756
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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