
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

RETIFICAÇÃO Nº 160/2020 - PROAP (11.01.13)

Nº do Protocolo: 23006.015925/2020-52
Santo André-SP, 27 de novembro de 2020.

No EDITAL Nº 35, de 24 de Novembro de 2020, referente ao SEGUNDO RESULTADO FINAL COMPLEMENTAR de
ESTUDANTES VETERANOS do EDITAL Nº 008/2020, do PROGRAMA DE BOLSAS E AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS,

Onde se lê:

"1.3. A(o) estudante que não atende a um ou mais critérios e/ou não apresentou toda a documentação exigida será
denominado Não Classificado.

(...)

1.3.2. Em caso de interposição de recursos quanto ao resultado, o formulário de recurso
(h�ps://proap.ufabc.edu.br/images/Bolsas/Editais/2020/formulario_de_recurso_08_2020_preenchimento.docx)
e documentos comprobatórios deverão ser enviados pelo Sistema Integrado de Gestão de A�vidades
Acadêmicas (SIGAA) da UFABC, conforme manual disponível em:
h�ps://proap.ufabc.edu.br/images/Bolsas/Editais/2020/manual_para_solicitao_de_recurso_do_resultado_parcia
até as 23h59 de 26 de novembro de 2020."

Leia-se:

"1.3. A(o) estudante que não atende a um ou mais critérios e/ou não apresentou toda a documentação exigida será
denominado Não Classificado.

(...)

1.3.2. Em caso de interposição de recursos quanto ao resultado, o formulário de recurso
(h�ps://proap.ufabc.edu.br/images/Bolsas/Editais/2020/formulario_de_recurso_08_2020_preenchimento.docx)
e documentos comprobatórios deverão ser enviados pelo Sistema Integrado de Gestão de A�vidades
Acadêmicas (SIGAA) da UFABC, conforme manual disponível em:
h�ps://proap.ufabc.edu.br/images/Bolsas/Editais/2020/manual_para_solicitao_de_recurso_do_resultado_parcia
até as 23h59 de 29 de novembro de 2020."

Onde se lê:

"1.1. Atente-se ao cronograma previsto no Edital, com suas alterações:

DATA EVENTO

(...) (...)

Até as 23h59 de
26/11/2020 Prazo para interposição de recursos, pelo SIGAA

(...) (...)
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Leia-se:

"1.1. Atente-se ao cronograma previsto no Edital, com suas alterações:

DATA EVENTO

(...) (...)

Até as 23h59 de
29/11/2020 Prazo para interposição de recursos, pelo SIGAA

(...) (...)
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