UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA
GABINETE DA PRÓ-REITORA

EDITAL Nº 016/2014 – PROAECI/UFES
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO NO
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UFES
A Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Cidadania usando de suas atribuições legais e
estatutárias torna pública a prorrogação do prazo de atualização no cadastro no Programa
de Assistência Estudantil, em decorrência da greve de ônibus em Vitória, conforme o
cronograma discriminado abaixo:
CRONOGRAMA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Atividade

Período

Publicação do Edital de prorrogação de prazo
para atualização do Cadastro no PROAESUFES.

08/12/2014
www.proaeci.ufes.br/proaes-ufes

Estudante cuja situação socioeconômica
permaneça inalterada deverá entregar o
Termo de Regularidade Socioeconômica e
acadêmica para atualização do Cadastro no
PROAES-UFES, nos seguintes locais:
Vitória – no Departamento de Assistência
Estudantil – DAE), localizado no andar superior
do prédio Centro de Vivência, sendo que os
estudantes com deficiência deverão comparecer
na sala do Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos, localizada ao lado da
Copiadora;
Alegre – na sala do SAUNI (das 08 às 16
horas), localizado no Castelinho;
São Mateus – na sala da CASAS (das 08 às 16
horas), localizada no prédio da SUGRAD
Divulgação do resultado parcial da avaliação
socioeconômica.

Vitória
Todos os cursos
10 a 11/12/2014 - das 8h às 19h
12/12/2014 - sexta-feira, somente até às 12h.

Alegre
Todos os cursos
10 a 11/12/2014 - das 8h às 16h
12/12/2014 - sexta-feira, somente até às 12h.

São Mateus
Todos os cursos
10 a 11/12/2014 - das 8h às 16h
12/12/2014 - sexta-feira somente até às 12h.
14/01/2015.
Site www.proaeci.ufes.br/proaes-ufes.

15 e 16/01/2015
Prazo para Recurso. O candidato que não
Por
meio
do
e-mail:
concordar com o resultado da avaliação
cadastroassistencia@ufes.br, utilizando o
socioeconômica poderá interpor recurso por eformulário
divulgado
no
site
mail.
www.proaeci.ufes.br/proaes-ufes.
21/01/2015
Divulgação do resultado final.
Site www.proaeci.ufes.br/proaes-ufes.

Vitória, 08 de dezembro de 2014.

