
RETIFICAÇÃO  DO EDITAL

EDITAL Nº 37/2019

CHAMADA PARA MOBILIDADE ESTUDANTIL EM PORTUGAL

1) onde se lê:

1.2 – CRONOGRAMA

a) Lançamento do Edital: 14 de fevereiro de 2019;

b) Data inicial das inscrições: 18 de fevereiro de 2019;

c) Datas finais das inscrições: 01 de março de 2019 (via sedex) e 08 de março de 2019

(pessoalmente na Assessoria Internacional);

d) Divulgação do Resultado Preliminar: a partir de 14 de março de 2019;

e)  Prazo  para  envio  de  recursos  via  e-mail:  até  24  horas  a  partir  da  divulgação  do

Resultado Preliminar (mobilidade@ifsuldeminas.edu.br);

f) Resultado dos recursos: até 18 de março de 2019;

g) Divulgação do Resultado Final: 19 de março de 2019;

h)  Toda a  divulgação do edital  e  dos resultados serão realizadas através do sítio  do

IFSULDEMINAS (http://portal.ifsuldeminas.edu.br/extensao). É de total  responsabilidade

do candidato acompanhar todo o processo e divulgação de informações no referido site.

OBS:  os  recursos  devem  ser  enviados  somente via  e-mail  para

mobilidade@ifsuldeminas.edu.br, respeitando-se as datas estipuladas acima, e utilizando

o formulário do ANEXO VIII.

Leia-se:

1.2 – CRONOGRAMA

a) Lançamento do Edital: 14 de fevereiro de 2019;

b) Data inicial das inscrições: 18 de fevereiro de 2019;

c) Datas finais das inscrições: 01 de março de 2019 (via sedex) e 18 de março de 2019

(pessoalmente na Assessoria Internacional);
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d) Divulgação do Resultado Preliminar: a partir de 25 de março de 2019;

e)  Prazo  para  envio  de  recursos  via  e-mail:  até  24  horas  a  partir  da  divulgação  do

Resultado Preliminar (mobilidade@ifsuldeminas.edu.br);

f) Resultado dos recursos: até 27 de março de 2019;

g) Divulgação do Resultado Final: 29 de março de 2019;

h)  Toda a  divulgação do edital  e  dos resultados serão realizadas através do sítio  do

IFSULDEMINAS (http://portal.ifsuldeminas.edu.br/extensao). É de total  responsabilidade

do candidato acompanhar todo o processo e divulgação de informações no referido site.

OBS:  os  recursos  devem  ser  enviados  somente via  e-mail  para

mobilidade@ifsuldeminas.edu.br, respeitando-se as datas estipuladas acima, e utilizando

o formulário do ANEXO VIII.

Pouso Alegre, 08 de março de 2019.

Marcelo Bregagnoli

Reitor - IFSULDEMINAS

Cleber Ávila Barbosa

Pró-Reitor de Extensão – IFSULDEMINAS

Rafael Gomes Tenório

Assessor Internacional – IFSULDEMINAS
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