MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EDITAL N° 15/2020/AE-CAUPT - CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO

RETIFICAÇÃO Programa de Assistência Estudantil Modalidade “Auxílio para atenção à saúde e
acessibilidade e para incentivo à cultura e ao esporte” – Projeto Inclusão Digital – Aquisição de
Equipamento – Ensino Médio/Técnico campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico

O diretor do campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico no uso de suas atribuições conferidas pela
Portaria nº 214 de 03 de fevereiro de 2020 por intermédio Setor de Assistência Estudantil, torna público o
presente edital para o Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro, nos termos da resolução nº 57/2018, de 11 de dezembro de 2018, na
modalidade “Auxílio para atenção à saúde e acessibilidade e para incentivo à cultura e ao esporte” –
Projeto Inclusão Digital – Aquisição de Equipamento – campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico,
destinada aos estudantes que estejam matriculados nos cursos regulares presenciais ensino médio/técnico
do IFTM.
1. Ficam retificadas as informações conforme segue:
1.1. No item 4.1, leia-se:
4.1 As inscrições ocorrerão no período de 03/12/2020 a 08/12/2020, conforme orientações
disponibilizadas Setor de Assistência Estudantil do campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico.
No item 11.1, leia-se:
11.1. Os estudantes interessados em participar do presente edital de seleção deverão observar
rigorosamente os seguintes prazos:
ATIVIDADE
Publicação e divulgação do edital

DATA
26/11/2020

Prazo de impugnação

26/11/2020 a 02/12/2020

Período de inscrições, de acordo com item 4.1

03/12/2020 a 08/12/2020

Período de validação das inscrições

09/12/2020 a 11/12/2020

Período de ajustes após validação

12/12/2020 a 14/12/2020

Período de análise dos documentos

15/12/2020 a 17/12/2020

Divulgação da classificação provisória (Resultado
Parcial)

18/12/2020

Período de apresentação de recurso

21/12/2020 a 22/12/2020

Análise dos recursos

23/12/2020

Divulgação do resultado dos recursos

24/12/2020

Divulgação do resultado definitivo após análise dos
recursos (Resultado Final)

28/12/2020

Período de preenchimento de termo de compromisso
no módulo AE do virtual e envio de cópia do cartão
frente e verso ou print do app da conta no e-mail da
assistência estudantil do CAUPT

29/12/2020

2. As demais disposições do edital nº 12/2020 permanecem inalteradas.
Uberaba, 07 de dezembro de 2020
MARCELO PONCIANO DA SILVA
DIRETOR(A) DO CAMPUS AVANÇADO
Documento assinado eletronicamente por MARCELO PONCIANO DA SILVA, DIRETOR(A) DO
CAMPUS AVANÇADO, em 07/12/2020, às 17:56, conforme horário oﬁcial de Brasília. NUP
INFORMADO: 23199.010854/2020-81

A
auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://www.i m.edu.br/auten cacao/ informando o código veriﬁcador 1D55269 e o
código CRC 91588D23.

