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Onde se lê:

2.8 Cronograma do edital

Etapas Datas

Período de inscrição, atualização dos dados socioeconômicos e
inserção dos documentos no Suap (se o estudante optar por entregar
a documentação no câmpus, o prazo é de 07/05/2021 para a
primeiro lote).

A partir de 26/04/2021  em fluxo contínuo. Sendo consideradas para
o próximo lote as inscrições efetuadas e documentação entrega até
o terceiro dia útil do mês subsequente. Data  da  primeira etapa:
05/05.

Período de avaliação das inscrições A partir de 26/04/2021

Divulgação do resultado preliminar  
Após 5 dias úteis do término das inscrições da etapa vigente. Data
da divulgação do primeiro resultado preliminar 12/05/2021

Interposição de recurso
Primeiro dia útil  após a divulgação do resultado preliminar. Data da
 primeira etapa de interposição de recurso 13/05/2021.

Análise do recurso
Um dia util após  a interposição de recurso. Data da primeira análise
do recurso 14/05/2021.

Resultado da análise do recurso e resultado final com Listagem com
o número de matrícula dos estudantes.

Dia útil seguinte a análise do recurso. Data do resultado da primeira
análise do recurso e do resultado final: 15/05/2021

Leia-se:

2.8 Cronograma do edital

Etapas Datas

Período de inscrição, atualização dos dados socioeconômicos e
inserção dos documentos no Suap (se o estudante optar por entregar
a documentação no câmpus, o prazo é de 12/05/2021 para a
primeiro lote).

A partir de 26/04/2021  em fluxo contínuo. Sendo consideradas para
o próximo lote as inscrições efetuadas e documentação entrega até
o terceiro dia útil do mês subsequente. Data  da  primeira etapa:
12/05.

Período de avaliação das inscrições A partir de 26/04/2021

Divulgação do resultado preliminar  
Após 5 dias úteis do término das inscrições da etapa vigente. Data
da divulgação do primeiro resultado preliminar 14/05/2021

Interposição de recurso
Primeiro dia útil  após a divulgação do resultado preliminar. Data da
 primeira etapa de interposição de recurso 17/05/2021.

Análise do recurso
Um dia util após  a interposição de recurso. Data da primeira análise
do recurso 18/05/2021.

Resultado da análise do recurso e resultado final com Listagem com
o número de matrícula dos estudantes.

Dia útil seguinte a análise do recurso. Data do resultado da primeira
análise do recurso e do resultado final: 19/05/2021

Aparecida de Goiânia; 07 de maio de 2021.
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