MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ – REITORIA DE ASSUNTOS
COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS

EDITAL PRACE/UFOP Nº 018/2018 - ATO DE RETIFICAÇÃO Nº02

A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso
da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria/UFOP 654, de 14 de setembro de 2017 torna
público e estabelece a retificação do Edital PRACE 018/2018.
I)

ONDE SE LÊ:

3 .DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, através do Cadastro para Programas de
Assistência Estudantil/CPAE, disponível na plataforma Minha UFOP, em http://www.ufop.br, no
período de 13/08/2018 a 24/08/2018.
4.1 AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA
4.1.4 A documentação deverá ser entregue exclusivamente no Nace, localizado no Campus João
Monlevade, até 27/08/2018
4.1.5 Durante a avaliação socioeconômica, caso seja identificada a necessidade de documentos
complementares, será enviado um e-mail ao discente, via plataforma Minha UFOP, com a relação de tais
documentos. O candidato deverá acessar a lista de documentos complementares até o dia 05/10/2018.
4.1.6 Os documentos complementares que venham a ser solicitados deverão ser apresentados,
impreterivelmente até o dia 10/10/2018, no NACE João Monlevade.
4.1.8 As avaliações socioeconômicas serão concluídas pela equipe técnica da PRACE até o dia
14/11/2018.
4.1.9. O candidato que não tiver sua avaliação socioeconômica concluída até 14/11/2018, em função de
pendências, será desclassificado.
4.1.10 .O candidato com resultado da avaliação socioeconômica na categoria E será desclassificado.
4.1.1. 4.1.11 Caberá recurso contra o resultado da avaliação socioeconômica, o qual deverá ser
apresentado exclusivamente na unidade da PRACE referente ao curso do estudante, nos dias
19/11/2018 e 20/11/2018.
4.1.12 O resultado do recurso será enviado para o e-mail do candidato até o dia 22/11/2018.
4.1.6.
O resultado de classificação e a convocação para a Reunião de Pré-Moradia serão divulgados
no dia 26/11/2018 pela Internet, pelos sites www.ufop.br ou www.prace.ufop.br.
4.2DA REUNIÃO PRÉ-MORADIA
4.2.5. A reunião será realizada no Campus João Monlevade, no dia 28/11/2018. O local e o horário
serão divulgados juntamente com a convocação.
4.2.8. O resultado da reunião de Pré-Moradia será divulgado no dia 30/11/2018, pela Internet, pelos
sites www.ufop.br e/ou www.prace.ufop.br
5 INSERÇÃO NO PROGRAMA
5.1.1 Os estudantes classificados de acordo com o resultado final, dentro do número de auxílios ofertados,
serão incluídos no programa a partir do mês de novembro de 2018 e terão o auxílio depositado a partir do
mês subsequente a inclusão.
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6.DISPOSIÇÕES FINAIS
6.8A seleção seguirá o calendário a seguir:
Calendário – EDITAL PRACE/UFOP Nº 18/2018

13/08 a 24/08/2018

Período de Inscrição na plataforma CPAE – Minha UFOP.

27/08/2018

Data limite para entrega da documentação para pré-conferência.

05/10/2018

Data limite para acessar por e-mail/plataforma Minha UFOP a relação de documentos
complementares, gerados após prévia da avaliação sócioeconômica.

10/10/2018

Data limite para apresentação dos documentos complementares que venham a ser exigidos.

14/11/2018

Data final de conclusão das avaliações socioeconômicas.

19 e 20/11/2018

Recurso contra o resultado da avaliação socioeconômica.

22/11/2018

Divulgação da deliberação do recurso contra resultado da avaliação socioeconômica por
e/mail/plataforma Minha UFOP.

26/11/2018

Divulgação do resultado de classificação e convocação para reunião
Pré- Moradia.

28/11/2018

Reunião Pré-Moradia.

30/11/2018

Divulgação do resultado da reunião de Pré-Moradia.

30/11/2018

Resultado final.
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LEIA –SE:
3 .DAS INSCRIÇÕES
3.1As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, através do Cadastro para Programas
de Assistência Estudantil/CPAE, disponível na plataforma Minha UFOP, em http://www.ufop.br,
no período de 13/08/2018 a 14/09/2018.
4.1 AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA
4.1.4 A documentação deverá ser entregue exclusivamente no Nace, localizado no Campus João
Monlevade, até 17/09//2018
4.1.5 Durante a avaliação socioeconômica, caso seja identificada a necessidade de documentos
complementares, será enviado um e-mail ao discente, via plataforma Minha UFOP, com a relação de tais
documentos. O candidato deverá acessar a lista de documentos complementares até o dia 15/10/2018.
4.1.6 Os documentos complementares que venham a ser solicitados deverão ser apresentados,
impreterivelmente até o dia 22/10/2018, no NACE João Monlevade.
4.1.8 As avaliações socioeconômicas serão concluídas pela equipe técnica da PRACE até o dia
09/11/2018.
4.1.9. O candidato que não tiver sua avaliação socioeconômica concluída até 09/11/2018, em função de
pendências, será desclassificado.
4.1.10 .O candidato com resultado da avaliação socioeconômica na categoria E será desclassificado.
4.1.1. 4.1.11 Caberá recurso contra o resultado da avaliação socioeconômica, o qual deverá ser
apresentado exclusivamente na unidade da PRACE referente ao curso do estudante, nos dias
12/11/2018 e 13/11/2018.
4.1.12 O resultado do recurso será enviado para o e-mail do candidato até o dia 14/11/2018.
4.1.6.
O resultado de classificação e a convocação para a Reunião de Pré-Moradia serão divulgados
no dia 19/11/2018 pela Internet, pelos sites www.ufop.br ou www.prace.ufop.br.
4.2DA REUNIÃO PRÉ-MORADIA
4.2.5. A reunião será realizada no Campus João Monlevade, no dia 22/11/2018. O local e o horário
serão divulgados juntamente com a convocação.
4.2.8. O resultado da reunião de Pré-Moradia será divulgado no dia 23/11/2018, pela Internet, pelos
sites www.ufop.br e/ou www.prace.ufop.br
5 INSERÇÃO NO PROGRAMA
5.1.1 Os estudantes classificados de acordo com o resultado final, dentro do número de auxílios ofertados,
serão incluídos no programa a partir do mês de novembro de 2018 e terão o auxílio depositado a partir
do mês subsequente a inclusão.
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6.DISPOSIÇÕES FINAIS
6.8A seleção seguirá o calendário a seguir:
Calendário – EDITAL PRACE/UFOP Nº 18/2018

13/08 a 14/09/2018

Período de Inscrição na plataforma CPAE – Minha UFOP.

17/09/2018

Data limite para entrega da documentação para pré-conferência.

15/10/2018

Data limite para acessar por e-mail/plataforma Minha UFOP a relação de documentos
complementares, gerados após prévia da avaliação sócioeconômica.

22/10/2018

Data limite para apresentação dos documentos complementares que venham a ser exigidos.

09/11/2018

Data final de conclusão das avaliações socioeconômicas.

12 e 13/11/2018

Recurso contra o resultado da avaliação socioeconômica.

14/11/2018

Divulgação da deliberação do recurso contra resultado da avaliação socioeconômica por
e/mail/plataforma Minha UFOP.

19/11/2018

Divulgação do resultado de classificação e convocação para reunião
Pré- Moradia.

22/11/2018

Reunião Pré-Moradia.

23/11/2018

Divulgação do resultado da reunião de Pré-Moradia.

23/11/2018

Resultado final.

Ouro Preto, 24 de agosto de 2018.

Natália de Souza Lisbôa
Pro-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis
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