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RETIFICAÇÃO nº 01 - CHAMADA INTERNA PRAEC nº 04/2017
Concessão de Auxílios de Assistência Estudantil para a Educação a Distância (EaD)

O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários da Universidade Federal do Pampa, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, retifica a Chamada Interna nº 04/2017, de 31 de Julho de
2017, conforme segue:

Onde se lê:
(...)
7.2. Inscrições e entrega da documentação: 01/08/2017 a 11/08/2017.
(...)
Leia-se:
(...)
7.2. Inscrições e entrega da documentação: 01/08/2017 a 18/08/2017.
(...)
Onde se lê:
(...)
5.1.1. O benefício poderá ser renovado no ano de 2018, condicionadamente a disponibilidade
orçamentária específica por meio de edital referente a novo processo seletivo e/ou de renovação dos
auxílios por processos de (re) avaliação acadêmica /socioeconômica.
(...)
Leia-se:
(...)
5.1.1. O benefício poderá ser renovado no ano de 2018, condicionadamente a disponibilidade
orçamentária específica por meio de edital referente a novo processo seletivo e/ou de renovação dos
auxílios por processos de (re) avaliação acadêmica /socioeconômica.
5.2. Para fins de manutenção dos auxílios de que trata esta Chamada, serão fixados, pela
Coordenação UAB, critérios de permanência no curso, bem como de desenvolvimento de atividades
acadêmicos, a exemplo de controles de frequência em atividades presenciais e à distância, pelo
Ambiente Virtual de Aprendizagem, entre outros.
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(...)
Onde se lê:
(...)
8.2. Esta disponibilidade fica inteiramente sujeita a eventuais contingenciamentos orçamentários, por
parte do Governo Federal e respectivos ajustes institucionais.
(...)
Leia-se:
(...)
8.2. Esta disponibilidade fica inteiramente sujeita a eventuais contingenciamentos orçamentários, por
parte do Governo Federal e respectivos ajustes institucionais, sendo possível inclusive a ampliação
de recursos financeiros mediante o remanejo orçamentário entre rubricas, desde que autorizado pelo
órgão financiador.
(...)
Onde se lê:
(...)
E.1 Comprovante de matrícula atualizado (deverá ser impresso a partir do Portal do Aluno), a partir
do qual o discente deverá comprovar:
(...)
Leia-se:
(...)
E.1 Solicitação de matrícula no semestre 2017/2, a partir do qual o discente deverá comprovar:
(...)

Bagé-RS, 08 de agosto de 2017.
SANDRO BURGOS CASADO
TEIXEIRA:46368191015
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