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 Retificação de Edital:
 No Edital Nº 04/2019 publicado em 20 de Setembro de 2019

Onde se lê:

1. DAS INSCRIÇÕES : 1.1. Para os estudantes dos cursos: técnico na forma de oferta subsequente,
ingressos  no  segundo  semestre  de  2019(NOVATOS);  ensino  superior,  ingressos  no  segundo
semestre de 2019 (NOVATOS); estudantes veteranos matriculados que não se inscreveram em anos
anteriores; Preenchimento de todas as informações do Formulário Socioeconômico de Inscrição do
PAAE, anexar cópias dos documentos exigidos neste edital, entregar na COTEP e apresentar as
originais no momento da entrega. Estudantes que frequentam os cursos  noturnos devem entregar
na  Coordenação Técnico Pedagógica da E no PROTOCOLO do Campus,  os seus documentos
lacrados em envelope com identificação do estudante e seu respectivo curso.

Leia-se: 
1. DAS INSCRIÇÕES : 1.1. Para os estudantes dos cursos: técnico na forma de oferta subsequente,
ingressos  no  segundo  semestre  de  2019(NOVATOS);  ensino  superior,  ingressos  no  segundo
semestre de 2019 (NOVATOS); estudantes veteranos matriculados que não se inscreveram em anos
anteriores; Preenchimento de todas as informações do Formulário Socioeconômico de Inscrição do
PAAE, anexar cópias dos documentos exigidos neste edital, entregar no  PROTOCOLO lacrados
em envelope com identificação do estudante e seu respectivo curso das 8h às 21h e agendar a sua
entrevista com Assistente Social.

Onde se lê:
2.  DOS  RECADASTRAMENTOS:  2.1.  Para  os  estudantes   matriculados  nos  cursos  técnico
integrado, subsequente e superior veteranos matriculados, inscritos  no PAAE 2018 que estão em
cadastro  de  reserva,  ou  estão  sendo atendidos  com bolsa  ou  auxílio,  estes  serão  submetidos  a
recadastramento.  Deverão entregar as cópias da documentação exigida neste edital, anexadas ao
formulário socioeconômico de recadastramento  na COTEP das 8h às 16h30. Estudantes do noturno
devem entregar a mesma documentação no PROTOCOLO do Campus, lacrada em envelope com
identificação do estudante e do seu respectivo curso.

Leia-se:
2.DOS  RECADASTRAMENTOS:  2.1.  Para  os  estudantes   matriculados  nos  cursos  técnico
integrado,  subsequente  e  superior  veteranos  matriculados,  inscritos   no  PAAE  2018  e  anos
anteriores que estão em cadastro de reserva, ou estão sendo atendidos com bolsa ou auxílio, estes
serão submetidos a recadastramento.  Deverão entregar as cópias da documentação exigida neste
edital,  anexadas  ao  formulário socioeconômico de recadastramento lacrados em envelope com
identificação do estudante e do seu respectivo curso no PROTOCOLO das 8h às 21h. 
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Onde se lê:
3. DOS PRAZOS E LOCAIS DE INSCRIÇÕES  E RECADASTRAMENTO:
INSCRIÇÕES:
INSCRIÇÕES:  Veteranos  Integrado  sem
cadastro no PAAE.

PROTOCOLO  29  de  Outubro  a   14  de
Novembro 2019

INSCRIÇÕES  BSI  /  Subsequente  novatos  E
veteranos sem cadastro no PAAE

PROTOCOLO  29  de  Outubro  a   14  de
Novembro 2019

 RECADASTRAMENTO:
RECADASTRAMENTO:  Veteranos  Integrado
sem cadastro no PAAE.

PROTOCOLO  29  de  Outubro  a   14  de
Novembro 2019

RECADASTRAMENTO  BSI  /  Subsequente
novatos E veteranos sem cadastro no PAAE

PROTOCOLO  29  de  Outubro  a   14  de
Novembro 2019

 Leia- se: 
3. DOS PRAZOS E LOCAIS DE INSCRIÇÕES  E RECADASTRAMENTO:
INSCRIÇÕES:
INSCRIÇÕES:  Veteranos  Integrado  sem
cadastro no PAAE.

PROTOCOLO  29  de  Outubro  a   14  de
Novembro 2019

INSCRIÇÕES  BSI  /  Subsequente  novatos  E
veteranos sem cadastro no PAAE

PROTOCOLO  29  de  Outubro  a  14  de
Novembro de 2019

 RECADASTRAMENTO:
RECADASTRAMENTO:  Veteranos  Integrado
sem cadastro no PAAE.

PROTOCOLO  29  de  Outubro  a  14   de
Novembro 2019

RECADASTRAMENTO  BSI  /  Subsequente
novatos E veteranos sem cadastro no PAAE

PROTOCOLO  29  de  Outubro  a  14   de
Novembro  2019

Onde se lê: 
LOCAIS: 

COTEP (para estudantes do diurno) 
 PROTOCOLO (para os estudantes do noturno, das 17h às 19:30 )

Leia-se:
 PROTOCOLO das 8h às 21h.
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