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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG  

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE  
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RETIFICAÇÃO 001/2018 DO EDITAL DE INCLUSÃO DE CIRCULAÇÃO INTERNA 029/2018  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE – PDE  

SUBPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA – SAB/2018  

CAMPUS RIO GRANDE 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE torna pública a retificação do item: 6 

(subitem 6.1.2, “c”) do Edital de Circulação Interna 029/2018, referente à inclusão dos 

benefícios/da Ação Moradia Estudantil vinculados ao Subprograma de Assistência Básica 

– SAB, para o ano de 2018, destinado a todos/as os/as estudantes de graduação 

presencial, em primeira graduação, beneficiados/as, ou não, pela Assistência estudantil. 

 

Onde se lê: 

6.1.2. Entrega da documentação comprobatória descrita no item 10. 

a) Os documentos deverão ser entregues na recepção da PRAE, no prédio das Pró-

Reitorias (em frente ao prédio 04, ao lado do CTG da FURG), no Campus Carreiros/FURG, 

Av. Itália – km 08, sem número, em envelope identificado com: nome do/a estudante, 

número de matrícula, telefone para contato, e-mail, data e lista dos documentos entregues. 

b) Após a entrega da documentação não será aceita substituição e/ou complementação 

dos documentos, salvo se solicitado por assistente social.  

c) Os documentos poderão ser entregues a partir do dia 18/07/2018, das 9h às 20h, sendo 

a data final para entrega 10/08/2018. 

 

Leia-se: 

6.1.2. Entrega da documentação comprobatória descrita no item 10. 

a) Os documentos deverão ser entregues na recepção da PRAE, no prédio das Pró-

Reitorias (em frente ao prédio 04, ao lado do CTG da FURG), no Campus Carreiros/FURG, 

Av. Itália – km 08, sem número, em envelope identificado com: nome do/a estudante, 

número de matrícula, telefone para contato, e-mail, data e lista dos documentos entregues. 
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b) Após a entrega da documentação não será aceita substituição e/ou complementação 

dos documentos, salvo se solicitado por assistente social. 

c) Os documentos poderão ser entregues a partir do dia 18/07/2018, das 9h às 20h, sendo 

a data final para entrega 13/08/2018. 

As demais informações referentes ao Edital nº 029/2018 permanecem ratificadas. 

 

Rio Grande, 10 de agosto de 2018.  

 

 

Daiane Teixeira Gautério 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis – PRAE 

(A via original encontra-se assinada.) 


