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I) No item 6.1. Onde se lê: As inscrições deverão ser efetivadas por meio do link 
www.ufacaplicacao.blogspot.com com o preenchimento do questionário 
socioeconômico, no período do dia 01 de outubro de 2020 a partir das 08 horas 
até o dia 07 de outubro de 2020 às 23 horas 59 minutos, horário local; 
 

Leia-se: 6.1. As inscrições deverão ser efetivadas por meio do preenchimento do 
questionário socioeconômico, disponível no endereço 

 , devendo ser editado e/ou escaneado, em 
seguida enviado para o endereço de e-mail: capiano.ufac@gmail.com no 
período do dia 01 de outubro de 2020, a partir das 08 horas, até o dia 10 de 
outubro de 2020 às 23 horas 59 minutos, horário local; 
 

Onde se lê: item 12 – Do cronograma 

 

 

Leia-se: Do intem 12 – Do cronograma 

 

ETAPA DATA HORÁRIO 

Inscrições  
01/10 à 

07/10/2020 

Das 08 horas do dia 01 de outubro às 

23 horas 59 minutos do dia 07 de 
outubro de 2020 

Divulgação da lista de 
aptos a entregar a 

documentação  
08/10/2020 08 de outubro de 2020 

Entrega da 
documentação 

09 e 12/10/2020 

Das 08 horas do dia 09 de outubro às 

23 horas 59 minutos do dia 12 de 
outubro de 2020 

Divulgação do Resultado 
Preliminar 

14/10/2020 14 de outubro de 2020 

Recurso 15 a 16/10/2020 

Das 8 horas do dia 15 de outubro às 

23 horas 59 minutos dia 16 de outubro 
de 2020 

Divulgação do Resultado 
Final 

19/10/2020 19 de outubro de 2020 

Divulgação da lista de 
estudantes aptos a 

assinatura do Termo de 
Compromisso 

20/10/2020 20 de outubro de 2020 

Assinatura do Termo de 
Compromisso 

21 e 22/10/2020 

Das 8 horas do dia 21 de outubro às 

23 horas 59 minutos dia 22 de outubro 
de 2020 

http://www.ufacaplicacao.blogspot.com/


 

 
 
 
 
 
 

Luciney Araújo Leitão 
Comissão de Auxilio Estudantil de Conectividade 

Portaria 1603/2020 
 

ETAPA DATA HORÁRIO 

Inscrições  
01/10 à 

10/10/2020 

Das 08 horas do dia 01 de outubro às 

23 horas 59 minutos do dia 10 de 
outubro de 2020 

Divulgação da lista de 
aptos a entregar a 

documentação  
12/10/2020  de outubro de 2020 

Entrega da 
documentação 

13 e 14/10/2020 
Das 13 horas do dia 14 de outubro às 

23 horas 59 minutos do dia 12 de 
outubro de 2020 

Divulgação do Resultado 
Preliminar 

16/10/2020 16 de outubro de 2020 

Recurso 17 a 18/10/2020 
Das 8 horas do dia 17 de outubro às 

23 horas 59 minutos dia 18 de outubro 
de 2020 

Divulgação do Resultado 
Final 

19/10/2020 19 de outubro de 2020 

Divulgação da lista de 
estudantes aptos a 

assinatura do Termo de 
Compromisso 

21/10/2020 21 de outubro de 2020 

Assinatura do Termo de 
Compromisso 

22 e 23/10/2020 

Das 8 horas às 17 horas 59 minutos  do 
dia 22 de outubro e das 8 horas às 

17 horas 59 minutos dia 23 de outubro 
de 2020 


