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Edital 06/2019/PROCRI/UNIFAP - AUXÍLIO MOBILIDADE NACIONAL 

para alunos de graduação em situação de vulnerabilidade social 

 

RETIFICAÇÃO Nº 03 

 

A Pró-Reitora de Cooperação e Relações Interinstitucionais da Universidade Federal do 

Amapá, no uso de suas atribuições, torna pública a Retificação do item 12 do Edital nº 06/2019 

– Auxílio Mobilidade Nacional para alunos de graduação em situação de vulnerabilidade 

social, passando a vigorar conforme abaixo: 

 

Onde se lê: 

VII. DA CARTA DE ACEITAÇÃO DA IES RECEPTORA  

7.1 A carta de aceite dos selecionados deverá ser emitida pela IES de destino, e envidas à 

UNIFAP até a data 30/11/2019, pelos Correios ou via email: procri@unifap.br ou 

mobilidade.procri@unifap.br;  

7.2. O recebimento da bolsa está condicionado à carta de aceitação, além do atendimento aos 

requisitos anteriores. 

 

Leia-se: 

VII. DA CARTA DE ACEITAÇÃO DA IES RECEPTORA  

7.1 A carta de aceite dos selecionados deverá ser emitida pela IES de destino, e enviadas à 

UNIFAP até a data 11/12/2019, pelos Correios ou via email: procri@unifap.br ou 

mobilidade.procri@unifap.br;  

7.2. Caso haja bolsa auxílio remanescentes após esse dia (11/12/19), a carta de aceite passará 

a ter prevalência sobre regra da pontuação total na lista do resultado, ou seja, se ainda houver 

bolsa auxílio disponível, será dada preferência para a carta de aceite que chegar primeiro, via 

Correios (carta) ou via eletrônico para os e-mails: procri@unifap.br ou 

mobilidade.procri@unifap.br até o preenchimento total do nº de bolsas disponíveis; 

7.3. O recebimento da bolsa está condicionado à carta de aceitação, além do atendimento aos 

requisitos anteriores. 
 

Onde se lê: 

XII - CRONOGRAMA  

Evento Data 

Período para inscrição 24/09/19 a 30/10/19 

Homologação da lista dos inscritos por ordem 

alfabética 

31/10/2019 

Recurso administrativo à lista de inscritos 01/11/2019 

Entrevistas Será informada no site 

da PROCRI 

Resultado preliminar da classificação por 

pontuação pós entrevistas 

04/12/2019 

Recurso administrativo ao Resultado preliminar 05/12/2019 

Resultado final classificação (com carta de 

aceite) 

06/12/2019 
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Leia-se: 

XII - CRONOGRAMA  

Evento Data 

Período para inscrição 24/09/19 a 30/10/19 

Homologação da lista dos inscritos por ordem 

alfabética 

31/10/2019 

Recurso administrativo à lista de inscritos 01/11/2019 

Entrevistas Será informada no site 

da PROCRI 

Resultado preliminar da classificação por 

pontuação pós entrevistas 

09/12/2019 

Recurso administrativo ao Resultado preliminar 10/12/2019 

Homologação - Resultado final da classificação 

por pontuação pós entrevistas 

11/12/2019 

Prazo de recebimento da carta de aceite – 

prevalência sobre a pontuação (caso ainda haja 

bolsa disponível) 

Até o preenchimento 

das vagas disponíveis 

 

 

Macapá, 10 de outubro de 2019 

 

 

 

 


