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EDITAL Nº 08 RETIFICAÇÃO/2021

Processo nº 23087.005262/2021-96

 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS DO PET BACHARELADO
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E ECONOMIA

 

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL–MG,
usando de suas atribuições legais, comunica aos interessados que o  Edital 08/2021  para o
processo seletivo para o Programa de Educação Tutorial do Bacharelado Interdisciplinar em
Ciência e Economia – PET – BICE, campus de Varginha  foi retificado para constar o
seguinte:

 

ONDE SE LÊ: 

 

2. LOCAL E DATA 

2.1 Os candidatos ao processo seletivo poderão se inscrever nas vagas disponibilizadas
neste edital, no período de 00h00 do dia 19 de abril de 2021 às 22h00 do dia 10 de maio de
2021.

[...]

2.2.1 Primeira Etapa: inscrição on-line no endereço eletrônico: https://www.unifal
mg.edu.br/app/graduacao/inscricaograduacao

[...]

  4. DA SELEÇÃO
 
  4.2  Primeira Etapa:  (eliminatória): análise de histórico escolar e dos documentos
solicitados. O resultado será divulgado no dia 11 de maio de 2021 no blog do PET BICE
(https://petbiceunifal2017.wixsite.com/petbice), Facebook do PET BICE
(https://www.facebook.com/petbice/), Instagram do PET BICE (@petbiceunifalmg)  e na
página da PROGRADhttps://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/
  4.3  Segunda etapa (eliminatória e classificatória):
  [...]
                            b) Proposta de trabalho de acordo com o tema apresentado pelo Edital e
entregue no ato da inscrição. Essa etapa será realizada entre os dias 12 a 19 de maio de 2021,
por reunião ou webconferência, no endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ana-
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carolina-12, com a ordem das arguições divulgadas anteriormente (respeitada a tolerância de
tempo entre as apresentações definida pela banca).
  [...]
 
6. DO RESULTADO
O resultado final será divulgado até o dia 26 de maio de 2021, no endereço
https:https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/ e no CIAA tendo validade de 06 (seis)
meses.
 
LEIA-SE:
 

2. LOCAL E DATA 

2.1 Os candidatos ao processo seletivo poderão se inscrever nas vagas disponibilizadas
neste edital, no período de 00h00 do dia 19 de abril de 2021 às 22h00 do dia 16 de maio de
2021.

[...]

2.2.1 Primeira Etapa: inscrição on-line no endereço eletrônico: https://sistemas.unifal-
mg.edu.br/app/graduacao/inscricaograduacao/formularioinscricao.php

[...]

  4. DA SELEÇÃO
 
  4.2 Primeira Etapa:  (eliminatória): análise de histórico escolar e dos documentos
solicitados. O resultado será divulgado no dia 17 de maio de 2021 no blog do PET BICE
(https://petbiceunifal2017.wixsite.com/petbice), Facebook do PET BICE
(https://www.facebook.com/petbice/), Instagram do PET BICE (@petbiceunifalmg)  e na
página da PROGRADhttps://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/
  4.3 Segunda etapa (eliminatória e classificatória):
  [...]
                            b) Proposta de trabalho de acordo com o tema apresentado pelo Edital e
entregue no ato da inscrição. Essa etapa será realizada entre os dias 19 a 26 de maio de 2021,
por reunião ou webconferência, no endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ana-
carolina-12, com a ordem das arguições divulgadas anteriormente (respeitada a tolerância de
tempo entre as apresentações definida pela banca).
 
  [...]
 
6. DO RESULTADO
O resultado final será divulgado até o dia 31 de maio de 2021, no endereço
https:https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/ e no CIAA tendo validade de 06 (seis)
meses.
 
 

Alfenas, 22 de abril de 2021.
 

JOSÉ FRANCISCO LOPES XARÃO

Pró-Reitor de Graduação

Edital 08 Retificação (0500469)         SEI 23087.005262/2021-96 / pg. 2

https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/graduacao/inscricaograduacao/formularioinscricao.php
https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/
https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/


Documento assinado eletronicamente por José Francisco Lopes Xarão, Pró-Reitor
de Graduação, em 22/04/2021, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0500469 e o código CRC 8CF3CFB7.

 

Referência: Processo nº 23087.005262/2021-96 SEI nº 0500469
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