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A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Sergipe, torna pública a

terceira retificação do edital 004/2021/PROEST, da seleção de Planos de Trabalho e a inscrição

de discentes para o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Aprendizagem Profissional
– PRODAP.

Onde se lê:

�. SEGUNDA ETAPA: SELEÇÃO DE BOLSISTAS

(…)

5.2. Só serão realizadas avaliações do desempenho acadêmico e situação socioeconômica dos

alunos aprovados dentro do número de vagas, a partir da lista de discentes indicados pelos

setores no sistema.

5.2.1. Após a divulgação do resultado final, assinatura de termos de compromisso e início de

atividades, enquanto durar a vigência do presente edital, serão realizadas avaliações da

situação socioeconômica para substituição de alunos desligados do PRODAP, dentro do

número de vagas correspondentes a cada setor.

(...)

5.3.3. Na etapa de substituição não caberá recurso às avaliações socioeconômicas.



Leia-se:

�. SEGUNDA ETAPA: SELEÇÃO DE BOLSISTAS

(…)

5.2. Só serão realizadas avaliações do desempenho acadêmico e situação socioeconômica dos

alunos aprovados dentro do número de vagas, a partir da lista de discentes indicados pelos

setores no sistema.

5.2.1. Após a divulgação do resultado final, assinatura de termos de compromisso e início de

atividades, enquanto durar a vigência do presente edital, serão realizadas avaliações da

situação socioeconômica para novas indicações de bolsistas, dentro do número de vagas

correspondentes a cada setor.

5.2.2. Novos calendários poderão ser divulgados como anexos a este Edital, estabelecendo o

período para indicação de bolsista e avaliação socioeconômica durante sua vigência.

(...)

5.3.3. Na etapa de substituição ou de novas indicações por calendário divulgado como anexo a

esse edital não caberá recurso às avaliações socioeconômicas.

Prof. Dr. Marcelo Alves Mendes

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 31 de agosto de 2021.


