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Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária da Universidade Federal 

de Goiás no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista a publicação 
do Edital 02/2016 de 2 de fevereiro de 2016 referente aos Projetos de Bolsa 
Alimentação, Bolsa Permanência, Bolsa Moradia
chamada pública/SISU ocorrida no dia 28 de abril de 2016, quando já havia 
encerrado o prazo de inscrições, resolve: Abrir, única e 
ingressos nesta ultima chamada, as in
solicitações das assistências acima referidas.
 
 Exceto as alterações efetuadas por esse Edital ficam mantidas todas as outras 
condições e normas estabelecidas nos Editais Anteriores.
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REGIONAL CATALÃO 

Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária da Universidade Federal 
de Goiás no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista a publicação 
do Edital 02/2016 de 2 de fevereiro de 2016 referente aos Projetos de Bolsa 

Permanência, Bolsa Moradia da Regional Catalão, devido a 
chamada pública/SISU ocorrida no dia 28 de abril de 2016, quando já havia 
encerrado o prazo de inscrições, resolve: Abrir, única e exclusivamente
ingressos nesta ultima chamada, as inscrições, no período de 02 a 06 de maio
solicitações das assistências acima referidas. 

Exceto as alterações efetuadas por esse Edital ficam mantidas todas as outras 
condições e normas estabelecidas nos Editais Anteriores. 

Goiânia, 02 de maio d

 
 

Elson Ferreira de Morais 
Pró-Reitor 
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Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária da Universidade Federal 
de Goiás no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista a publicação 
do Edital 02/2016 de 2 de fevereiro de 2016 referente aos Projetos de Bolsa 

da Regional Catalão, devido a 
chamada pública/SISU ocorrida no dia 28 de abril de 2016, quando já havia 

exclusivamente para os alunos 
scrições, no período de 02 a 06 de maio, para 

Exceto as alterações efetuadas por esse Edital ficam mantidas todas as outras 

Goiânia, 02 de maio de 2016. 


