
EDITAL

EDITAL PRAE N°212 DE 30 DE JUNHO DE 2021

Re�fica o edital N° 189 de 26 de junho de 2021.

 A Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s da Universidade Federal de Goiás – PRAE/UFG, no
uso de suas atribuições, com base no que preconizam a Polí�ca de Assistência Social Estudan�l da UFG,
regulamentada pela Resolução CONSUNI 044/2017, e o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 da
Presidência da República, resolve RETIFICAR O EDITAL N° 189 de 26 de junho de 2021, o qual regulamenta
o Programa Acolhe UFG nos termos seguintes:

ONDE SE LÊ:

10.3.  Os  recursos  serão  analisados  por  assistentes  sociais  da  Coordenação  de  Serviço
Social/PRAE e devem ser enviados para o e-mail: servicosocial.prae@ufg.br 

14.9. Este edital entra em vigor a par�r da data de sua publicação e tem validade legal até o
final do ano le�vo estabelecido pelo Calendário Acadêmico - UFG 2020.

LEIA SE:

10.3.  Os  recursos  serão  analisados  por  assistentes  sociais  da  Coordenação  de  Serviço
Social/PRAE e devem ser enviados por meio do link  h�ps://forms.gle/pUXadrCvdj3U2V3M9

14.9. Este edital entra em vigor a par�r da data de sua publicação e tem validade legal até o
final do ano le�vo estabelecido pelo Calendário Acadêmico - UFG 2021.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Profa. Ana Cris�na Silva Rebelo
Pró-Reitora em exercício de Assuntos Estudan�s 

PRAE/UFG

Documento assinado eletronicamente por Ana Cris�na Silva Rebelo, Pró-Reitora, em exercício, em
30/06/2021, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2177493 e o código CRC 02F126F5.

Referência: Processo nº 23070.028974/2021-62 SEI nº 2177493
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