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Reabertura de Prazo do Edital 105/2018

Em razão de dilatação no prazo de matrículas no Campus Machado e do processo de
transferência no Campus Inconfidentes, postergamento esse que inviabilizou a inscrição de
estudantes no programa de Auxílio Estudantil, uma vez que as matrículas foram realizadas após findo
o prazo de inscrição definido no Edital 105/2018, reabre-se novo prazo para inscrição dos alunos
matriculados na ou transferidos para a instituição após a data de 14 de agosto de 2018.
Para poderem se inscrever no edital ora reaberto, os estudantes devem, além da
documentação exigida no edital, apresentar também documento que comprove que sua matrícula ou
transferência ocorreu após a data acima estabelecida.
Esclarecemos que as datas de inscrição foram alteradas apenas para os campi Machado e
Inconfidentes, sendo que as demais datas do cronograma permanecem as anteriores.
Segue abaixo a retificação do Edital:
Onde se lê:
9.1. A seleção ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma para todos Campi:

ETAPAS

PRAZOS

Abertura do Edital

25 de julho

Período de Inscrições pelo site - 1ª etapa

25 de julho a 10 de agosto

Entrega da Documentação

25 de julho a 13 de agosto

Análise socioeconômica - 2ª etapa

15 de agosto a 14 de setembro

Divulgação do resultado da 2ª etapa

14 de setembro

Solicitação de recurso da 2ª etapa

17 e 18 de setembro

Análise dos recursos e divulgação

19 a 25 de setembro

Agendamento das Entrevistas

26 de setembro

Entrevistas - 3ª etapa

27 de setembro a 19 de outubro

Divulgação do resultado parcial - 3ª etapa

22 de outubro

Solicitação de recurso da 3ª etapa

23 a 24 de outubro

Análise dos recursos - 3ª etapa

25 de outubro

Resultado final da seleção

26 de outubro

Assinatura do Termo de Compromisso

29 a 31 de outubro

Leia-se:
9.1 – Apenas e tão somente para os Campi Inconfidentes e Machado, o período de inscrições
estender-se-á para o período de 29 de agosto a 03 de setembro, permanecendo as demais datas
como estão, ficando, para esses campi, o seguinte cronograma:

ETAPAS

PRAZOS

Reabertura do Edital

27 de agosto

Período de Inscrições pelo site - 1ª etapa

29 de agosto a 03 de setembro

Entrega da Documentação

29 de agosto a 04 de setembro

Análise socioeconômica - 2ª etapa

15 de agosto a 14 de setembro

Divulgação do resultado da 2ª etapa

14 de setembro

Solicitação de recurso da 2ª etapa

17 e 18 de setembro

Análise dos recursos e divulgação

19 a 25 de setembro

Agendamento das Entrevistas

26 de setembro

Entrevistas - 3ª etapa

27 de setembro a 19 de outubro

Divulgação do resultado parcial - 3ª etapa

22 de outubro

Solicitação de recurso da 3ª etapa

23 a 24 de outubro

Análise dos recursos - 3ª etapa

25 de outubro

Resultado final da seleção

26 de outubro

Assinatura do Termo de Compromisso

29 a 31 de outubro
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