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PROCESSO Nº 23106.096078/2021-71

 

INSCRIÇÃO PARA O AUXÍLIO EMERGENCIAL DE APOIO SOCIOECONÔMICO

 

O Decano de Assuntos Comunitários, no uso de suas atribuições legais, torna público as inscrições para o
Auxílio Emergencial de Apoio Socioeconômico, com a finalidade de oferecer auxílio de apoio à
permanência aos estudantes de graduação da Universidade de Brasília (UnB) em situação de vulnerabilidade
socioeconômica que não recebem bolsas regulares de apoio à permanência (Programa Auxílio
Socioeconômico, Bolsa Permanência do MEC e PROMISAES). A adoção de estratégia se justifica pela
elevada demanda reprimida do Programa Auxílio Socioeconômico, que, em momento de agravamento do
quadro social e econômico em decorrência da pandemia de covid-19, deixa muitos estudantes em situação
especialmente vulnerável com risco de evasão da universidade.  

 

Onde se lê:

6. DO CRONOGRAMA

Etapa Período

Inscrição 02 de setembro até 17 de setembro de 2021

Resultado Preliminar 22 de setembro de 2021

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O resultado final será divulgado no dia 22/09/2021, no site da DDS (dds.dac.unb.br).

 

Leia-se:

6. DO CRONOGRAMA

Etapa Período

Inscrição 02 de setembro até 17 de setembro de 2021

Resultado Preliminar 22 de setembro de 2021

Segundo período de Inscrição 01 de outubro até 08 de outubro de 2021

Boletim de Atos Oficiais da UnB em
29/09/2021 
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Resultado Final 13 de outubro 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. ...

7.1.1. O resultado final, após o segundo período de inscrição, será divulgado no dia  13/10/2021, no site da
DDS (dds.dac.unb.br), contemplando mais 300 vagas, além das divulgadas no resultado preliminar. 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a) de Assuntos
Comunitários, em 29/09/2021, às 20:06, 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 7214615 e
o código CRC 37279FBA.
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