
O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania, usando de suas atribuições legais e 

estatutárias, resolve retificar o Anexo I Calendário de Atividades e Locais de Entrega de 

Documentos para Cadastro/Recadastro no Proaes-Ufes, conforme informações abaixo em itálico 

devido à Resolução nº 36/2016 que estabelece horário especial de funcionamento da UFES no 

período de 13 a 31/07/2016. 

 

Anexo I 

Calendário de Atividades e Locais de Entrega de Documentos para Cadastro/Recadastro no 

Proaes-Ufes 

Atividade Período 
Preenchimento do questionário on line no Portal da 
Assistência Estudantil (ae.ufes.br). 
 

04/07 a 12/08/2016 

Entrega da documentação, organizada conforme 
ANEXO IV, para Cadastro e Recadastro no 
PROAES-UFES, nos seguintes locais: 
 
Goiabeiras – no Departamento de Assistência 
Estudantil – DAE, localizado no andar superior do 
prédio Centro de Vivência, sendo que os(as) 
estudantes com deficiência deverão comparecer na 
sala do Serviço de Atendimento Psicossocial, 
localizada ao lado do Núcleo de Cidadania Digital; 
 
Maruípe – de acordo com locais indicados no 
ANEXO  
Alegre – na sala do SASAS, localizado no 
Castelinho; 
 
São Mateus – na sala da CASAS, localizada no 
prédio da SUGRAD. 
 

 
"11 e 12/07 das 08 às 18h e 
 
de 13 a 29/07/2016, das 7:00 às 
13:00h – para qualquer 
centro/curso  
 
 
01/08 a 12/08/2016, conforme 
horário e dia reservado para o 
centro/curso discriminado no 
ANEXO II, do presente Edital". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulgação do resultado parcial da avaliação 
socioeconômica no site www.proaeci.ufes.br/proaes-
ufes). 
 

 
A partir de 26/08/2016 

 

Prazo para Recurso. O candidato que não 
concordar com o resultado da avaliação 
socioeconômica poderá interpor recurso 
comparecendo pessoalmente nos referidos locais 
citados acima e protocolar o formulário de recurso 
disponibilizado no sítio eletrônico 
www.proaeci.ufes.br. 
 

5 dias úteis a partir da 
divulgação do resultado parcial 

Divulgação do resultado final no site 
www.proaeci.ufes.br/proaes-ufes).  
 

3 dias úteis a contar do último 
dia para recurso 

 
 
 

Vitória, 08 de julho de 2016.  
Profº. Dr. Gelson Silva Junquilho 

Pró Reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania 


