Assistência Estudantil

INFORME:

UFCG retifica edital de Assistência Estudantil 2020.1 e
reabre inscrições
01. A Universidade Federal de Campina Grande, através da Pró-reitoria de Assuntos
Comunitários (PRAC/UFCG), retificou o calendário de inscrições do Processo
Seletivo Unificado dos Programas de Assistência Estudantil, período 2020.1,
e divulgou a lista de inscrições validadas com os nomes dos alunos que se
inscreveram no inicio do semestre.
02. Os estudantes que efetuaram suas inscrições entre os dias 02 a 20 de março
de 2020 e tiveram suas inscrições validadas deverão aguardar pelas demais
etapas do processo de seleção. Lembrando que esta lista não significa que a
inscrição foi deferida. Os documentos ainda serão analisados.
03. Caso tenha havido alterações de renda do grupo familiar durante a pandemia do
COVID-19, o estudante poderá comprovar a nova situação no período de
“recursos", de acordo com o novo cronograma, a ser divulgado pela PRAC.

Reabertura de inscrições
04. Com a retificação, ficou estabelecida a reabertura de inscrições no período de
17 a 21 de agosto para os programas de Residência Universitária, Auxílio
Moradia, Restaurante Universitário e de Auxílio ao Ensino de Graduação (PAEG).
05. As inscrições vão até as 17h e devem ser realizadas através do Sistema Eletrônico
de Informações (SEI). Quem ainda não é inscrito, deve fazer um cadastro prévio
através do módulo usuários externos. As orientações constam no
site https://pra.ufcg.edu.br/sei-ufcg.html.
06. Após a realização do cadastro como usuário externo, o estudante deve realizar
LOGIN no SEI-UFCG e abrir peticionamento selecionando o tipo de processo
“Assistência Estudantil: Inscrição no processo seletivo para os programas”, em que
deverá preencher o formulário de inscrição e anexar os documentos
comprobatórios, digitalizados, da situação socioeconômica dispostos no ANEXO I
do edital.
07. O resultado das novas inscrições validadas sai dia 28 de agosto. E a publicação
do calendário das demais etapas será divulgado dia 31 de agosto.
08. A relação de validação e o Edital retificado encontram-se no site da UFCG
https://portal.ufcg.edu.br/ultimas-noticias/2164-ufcg-retifica-edital-de-assistenciaestudantil-2020-1e-reabre-inscricoes.html E nos anexos desse informe.
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09. Para dúvidas acerca desse informe
assistenciaestudantilcctaufcg@gmail.com

entre

em

contato

pelo

e-mail:

Observação:
informações
extraídas
do
site
da
UFCG,
disponível
https://portal.ufcg.edu.br/ultimas-noticias/2164-ufcg-retifica-edital-de-assistenciaestudantil-2020-1e-reabre-inscricoes.html

em
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