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EDITAL Nº RETIFICAÇÃO 011/2021

 

PROCESSO Nº 23106.067413/2021-24

 

INSCRIÇÃO PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL

 

O Decano de Assuntos Comunitários, no uso de suas atribuições legais, torna público as inscrições para o
Auxílio Alimentação Emergencial, com a finalidade de garan�r segurança alimentar para estudantes de
graduação da Universidade de Brasília (UnB) em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A adoção de
estratégia para alimentação emergencial é jus�ficada pelas medidas estabelecidas para o controle da Covid-
19, caracterizada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 11 de março de 2020,
que afetou diretamente o funcionamento dos restaurantes universitários da UnB.

 

Onde se lê:

2.1. As inscrições serão realizadas do dia 22/06/2021 a 05/07/2021 pelo Sistema Integrado de Gestão de
A�vidades Acadêmicas (SIGAA) que pode ser acessado em sig.unb.br, menu “Bolsas”. Em caso de dúvidas,
consultar orientações em: h�p://portalsig.unb.br/images/Manuais/Portal_do_Discente_-
_Manual_Aba_Bolsas1.pdf

 

Leia-se:

2.1. As inscrições serão realizadas do dia 24/06/2021 a 05/07/2021 pelo Sistema Integrado de Gestão de
A�vidades Acadêmicas (SIGAA) que pode ser acessado em sig.unb.br, menu “Bolsas”. Em caso de dúvidas,
consultar orientações em: h�p://portalsig.unb.br/images/Manuais/Portal_do_Discente_-
_Manual_Aba_Bolsas1.pdf

 

Onde se lê:

6. DO CRONOGRAMA

Etapa Período

Inscrição 22 de junho até 05 de julho de 2021

Resultado 12 de julho

 

Leia-se:

Boletim de Atos Oficiais da UnB em
22/06/2021 
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6. DO CRONOGRAMA

Etapa Período

Inscrição 24 de junho até 05 de julho de 2021

Resultado 12 de julho

Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a) do Decanato de Assuntos
Comunitários, em 22/06/2021, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 6819975 e o código CRC 62FAD0F4.

Referência: Processo nº 23106.067413/2021-24 SEI nº 6819975


