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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

Edital nº 166/2021/PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

São Paulo, 14 de abril de 2021.

EDITAL Nº166/2021

EDITAL PROGRAD e PRAE 
EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER 2021 - GRADUAÇÃO 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a Pró Reitoria de Assuntos Estudan�s (Prae) da Unifesp, no uso de suas atribuições, RESOLVEM RETIFICAR o Edital
PROGRAD - PRAE No. 144/2021, para o Programa de Bolsas Santander Graduação 2021, voltado às ações de tutoria e inserção acadêmica de estudantes: A)
com algum �po de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e altas habilidades/superdotação, e B) de estudantes provenientes do Programa PEC-
G e ingressantes do processo sele�vo para  refugiados/as, apátridas e portadores/as de visto humanitário, como segue:
 
1 - No Item 2.2 do referido edital leia-se como segue e não como constou:
 
2.2  O/A candidato/a interessado/a deve enviar carta de mo�vação, jus�ficando o interesse em par�cipar do programa de Tutoria e inserção acadêmica, em
uma das modalidades expressas acima: A) junto a estudantes com algum �po de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e altas
habilidades/superdotação; OU B) junto a estudantes par�cipantes do Programa PEC-G e ingressantes do ves�bular diferenciado para refugiados/as, apátridas
e portadores/as de visto humanitário.
 
2 - No Item 2.3 do referido edital leia-se como segue e não como constou:
 
2.3 As inscrições terão início no dia 01/04/2021 e encerrar-se-ão no dia 16/04/2021, conforme normas do Programa de Bolsas Santander,
conforme cronograma;
2.3.1. A carta de mo�vação deverá ser enviada no seguinte link:  h�ps://forms.gle/5eE7GX7aHp5YGSyCA
 
3 - No Item 7.1 do referido edital leia-se como segue e não como constou:
 
7.1 Período das Inscrições: De 01/04/2021 até 16/04/2021.
 
4 - Os demais itens permanecem inalterados.
 
5 - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
 

São Paulo, 14 de abril de 2021.
 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

                                                                                                                                                   

Documento assinado eletronicamente por Isabel Marian Hartmann de Quadros, Pró-Reitor(a) de Graduação, em 14/04/2021, às 14:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ligia Ajaime Azzalis, Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Assuntos Estudan�s, em 14/04/2021, às 15:15,
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 clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0659293 e o código CRC E20AC70F.
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