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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, N.º 222 – TRINDADE 

CEP: 88.040-400 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE: +55 48 3721-6406 | E-MAIL: programas.sinter@contato.ufsc.br 

 

 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO EDITAL Nº 10/SINTER/2018,  

DE 9 DE AGOSTO DE 2018. 

 

 

O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA (UFSC), no uso de suas atribuições previstas na Portaria nº 

1852/2018/GR, de 16 de agosto de 2018, faz saber aos estudantes do Programa Estudante 

Convênio de Graduação (PEC-G) que estão prorrogadas as inscrições para o saldo de vagas do 

Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES) - SALDO DE VAGAS 

PROMISAES 2018.2 - : 

 

(...) 

 

5 DAS INSCRIÇÕES  

 

5.1  O candidato deverá enviar cópia digitalizada de toda a documentação listada no item 4 

deste edital, salva em um único arquivo no formato Portable Document Format (.pdf), para o 

endereço de correio eletrônico pecg.sinter@contato.ufsc.br, entre os dias 9 de agosto e 9 de 

setembro de 2018. 

 

5.2 O e-mail de candidatura deverá ter como assunto PROMISAES + PRIMEIRO NOME 

+ÚLTIMO SOBRENOME do candidato (ex.: PROMISAES ANA SILVA).   

 

Parágrafo único: As candidaturas que não forem apresentadas nesse formato, ou estejam 

com documentação incompleta, serão desconsideradas. Não entraremos em contato com os 

candidatos para informar o que está incorreto ou quais documentos estão faltando. 

 

 

(...) 

 

 

7 DOS RESULTADOS 

 

7.1 O resultado preliminar do processo seletivo do auxílio financeiro PROMISAES será 

divulgado por e-mail ao candidato até o dia 12 de setembro de 2018; 

 

7.2 O resultado final do processo seletivo, considerando o julgamento de eventuais recursos 

interpostos, será divulgado em 14 de setembro de 2018 no website da SINTER. 
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8 DOS RECURSOS 

 

8.1  O candidato que desejar interpor recurso ao resultado preliminar do processo seletivo 

poderá fazê-lo no dia 13 de setembro de 2018. 

 

8.2  Os recursos devem ser apresentados por e-mail enviado ao endereço eletrônico 

pecg.sinter@contato.ufsc.br até as 23h59m do 13 de setembro de 2018. O assunto do e-mail 

deverá ser RECURSO PROMISAES. 

 

 

(...) 

 

 

9 CRONOGRAMA 

EVENTO PRAZO 

Divulgação do Edital 9 de agosto de 2018 

Inscrição dos candidatos  de 9 de agosto a 9 de setembro de 2018 

Resultado preliminar por e-mail 12 de setembro de 2018 

Recursos 13 de setembro de 2018 

Divulgação do resultado final 14 de setembro de 2018 

 

(...) 

 

Florianópolis, 24 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

LINCOLN P. FERNANDES 

SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
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