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A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB), em razão de erro material, torna pública a 
retificação do edital divulgado no tópico 8  do Edital nº 01 - 1/2019 Avaliação Socioeconômica 
para acesso aos Programas da Assistência Estudantil da Graduação, de 26 de fevereiro de 2019. 
 
 [...]  
 
5.2. Para participar da Avaliação Socioeconômica o estudante deverá realizar a inscrição via 
Internet, no período de 11 de março de 2019 a 25 de março de 2019, no endereço eletrônico do 
SAEWeb . 
 
[...] 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO E DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA:  
 
8.1. A análise preliminar da documentação será realizada no dia 11/03 a 09/04 e o resultado da 
homologação das inscrições será divulgado no dia 09/04.  
 
[...] 
 
8.3. O estudante, ao ser notificado da necessidade de correção da documentação, deverá atualizá-
la no portal até o dia 12/04/2019;   
8.4. A homologação da documentação corrigida e a análise de toda a documentação dos 
estudantes serão realizadas entre os dias 09/04 a 26/04.;  
8.5. O resultado preliminar da Avaliação Socioeconômica e dos Programas Moradia Estudantil da 
Graduação (modalidades Casa, Pecúnia e Transporte), Auxílio Socioeconômico e Auxílio Creche 
será divulgado no dia 02/05/2019;  
8.6. A interposição de recurso ao resultado preliminar será entre os dias 03/05 a 06/05/2019;   
8.7. O resultado do recurso e o resultado final da Avaliação Socioeconômica e dos Programas 
Moradia Estudantil da Graduação (modalidades Casa, Pecúnia e Transporte), Auxílio 
Socioeconômico e Auxílio Creche serão divulgados no dia 13/05/2019; 
8.8. Os estudantes selecionados nos Programas Moradia Estudantil da Graduação (modalidades 
Casa, Pecúnia e Transporte), Auxílio Socioeconômico e Auxílio Creche deverão comparecer ao 
SPS do campus de origem para assinatura do respectivo termo de compromisso entre os dias 14 e 
15/05/2019; 
 
 [...] 
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