UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS
Programa de Acolhimento e Apoio aos Estudantes

RETIFICAÇÃO DE
EDITAIS INTERNOS:

BAIP N.º 02/2009 e BAIE N.º 01/2009
O Grupo Gestor do Programa de Ações Afirmativas da UFSCar, no exercício de suas
atribuições, em reunião do dia 5 de outubro de 2009 decidiu:

1.
Retificar o subitem 5.1 e o subitem 6.1.1 do Edital BAIP N.º 02/2009 – devido
ao não encaminhamento ao Grupo Gestor de todos os pareceres de projetos concorrentes
às 20 bolsas deste Edital, para avaliação e classificação de todos os respectivos projetos
–, conforme a seguir especificado:

5.1 – A relação dos/das 20 candidatos/as classificados/as para receber a BAIP será
divulgada em lista impressa, afixada na entrada da Pró-Reitoria de Graduação e na
página eletrônica www.acoesafirmativas.ufscar.br/ , dia 13 de outubro de 2009, após
as18h.
6.1.1 – Os/as candidatos/as selecionados/das e seus respectivos orientadores/as, até o
dia 15 de outubro de 2009, deverão assinar declaração de que aceitam a concessão da
bolsa. O texto da referida declaração se encontra anexado ao Edital BAIP N.º 02/2009,
disponível na página www.acoesafirmativas.ufscar.br/.

2.
Retificar o subitem 5.1 e o subitem 6.1.1 do Edital BAIE N.º 01/2009 – devido
ao não encaminhamento ao Grupo Gestor de todos os pareceres de projetos concorrentes
às 10 bolsas deste Edital, para avaliação e classificação de todos os respectivos projetos
–, conforme a seguir especificado:

5.1 – A relação dos/das 10 candidatos/as classificados/as para receber a BAIE será
divulgada em lista impressa, afixada na entrada da Pró-Reitoria de Graduação e na
página eletrônica www.acoesafirmativas.ufscar.br/ , dia 13 de outubro de 2009, após
as18h.
6.1.1 – Os/as candidatos/as selecionados/das e seus respectivos orientadores/as, até o
dia 15 de outubro de 2009, deverão assinar declaração de que aceitam a concessão da
bolsa. O texto da referida declaração se encontra anexado ao Edital BAIE N.º 01/2009,
disponível na página www.acoesafirmativas.ufscar.br/.

