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EDITAL Nº 44/2019 - RETIFICAÇÃO 03

Processo nº 23087.020212/2019-14

O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal de Alfenas, no uso de suas atribuições legais, conforme Delegação de Competência que lhe confere a Portaria/UNIFAL/Nº
656/2018 e a autorização de início da Etapa IV do Plano Geral de Retomada das A�vidades Presenciais da UNIFAL-MG, denominada Etapa Avançada de Baixíssimo Risco para
Retomada de A�vidades Presenciais, a par�r do dia 11 de abril de 2022, comunica que o Edital nº 44/2019, referente ao Processo de avaliação para Aproveitamento de
Estudos/2020.1, publicado no endereço eletrônico h�ps://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao/system/files/imce/Edital%2044%202019%20Aproveitamento%20de%20Estudos.pdf, foi re�ficado da seguinte forma:

 

Onde se lê:

4. DAS ETAPAS:

4.1 É de exclusiva responsabilidade do estudante o cumprimento de todas as etapas do calendário para a realização da avaliação, conforme quadro abaixo:

A�vidade prevista Período de realização
Requerimento/solicitação de Avaliação (exclusivo sistema online). De 17/02/2020 até 28/02/2020

Publicação das inscrições com as respec�vas disciplinas requeridas na página da PROGRAD. Até 04/03/2020
Indicação da Comissão de Avaliação pelos Colegiados dos Cursos, informando a Banca Examinadora, as ementas com as respec�vas

bibliografias básicas, data, local e hora da avaliação. De 05/03/2020 até 31/03/2020

Convocação para a realização da avaliação por Edital, informando a Banca Examinadora, as ementas com as respec�vas bibliografias básicas,
data, local e hora da avaliação (é de responsabilidade do(a) estudante o acompanhamento da publicação na página da PROGRAD), observar

item 5.3.
Até 12/11/2021

Período de realização da avaliação. De 06/12/2021 até 10/12/2021
Envio do resultado das avaliações pelos Colegiados dos Cursos para a PROGRAD. Até 17/12/2021

Publicação dos resultados pela PROGRAD. Até 22/12/2021
Envio dos resultados para o DRGCA para registro da nota no histórico escolar do(a) estudante. Até 14/01/2022
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Leia-se:

4. DAS ETAPAS:

4.1 É de exclusiva responsabilidade do estudante o cumprimento de todas as etapas do calendário para a realização da avaliação, conforme quadro abaixo:

A�vidade prevista Período de realização
Requerimento/solicitação de Avaliação (exclusivo sistema online). De 17/02/2020 até 28/02/2020

Publicação das inscrições com as respec�vas disciplinas requeridas na página da PROGRAD. Até 04/03/2020
Indicação da Comissão de Avaliação pelos Colegiados dos Cursos, informando a Banca Examinadora, as ementas com as respec�vas

bibliografias básicas, data, local e hora da avaliação. De 05/03/2020 até 31/03/2020

Publicação da Banca Examinadora, as ementas com as respec�vas bibliografias básicas. Até 15/03/2022
Convocação para a realização da avaliação com data, local e hora da avaliação (é de responsabilidade do(a) estudante o acompanhamento

da publicação na página da PROGRAD), observar item 5.3. Até 25/03/2022

Período de realização da avaliação. De 11/04/2022 até 22/04/2022
Envio do resultado das avaliações pelos Colegiados dos Cursos para a PROGRAD. Até 27/04/2022

Publicação dos resultados pela PROGRAD. Até 29/04/2022
Envio dos resultados para o DRGCA para registro da nota no histórico escolar do(a) estudante. Até 02/05/2022

 
JOSÉ FRANCISCO LOPES XARÃO

Pró-Reitor de Graduação

Documento assinado eletronicamente por José Francisco Lopes Xarão, Pró-Reitor de Graduação, em 14/03/2022, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0692279 e o código CRC 57154CD2.
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