
 

 

 

RETIFICAÇÃO  
EDITAL N° 02 / 2020 

 
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL 

 
 

Onde se lê:  
A Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, através de sua Pró Reitoria de Extensão 
– PROEX, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto Estadual Nº 47.389 
de 24 de março de 2018, com a Lei Estadual Nº 22.570 de 05 de julho de 2017 e com a 
Resolução CONUN 443 de 04 de outubro de 2019, Ata da Reunião CONUN de 13 de fevereiro 
de 2019, torna público o Edital para concessão de benefícios aos estudantes de graduação 
devidamente matriculados em cursos presenciais e em situação regular, de todas as suas 
Unidades Acadêmicas. 
Leia-se:  
A Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, através de sua Pró Reitoria de Extensão 
– PROEX, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto Estadual Nº 47.389 
de 24 de março de 2018, com a Lei Estadual Nº 22.570 de 05 de julho de 2017 e com a 
Resolução CONUN 443 de 04 de outubro de 2019, Ata da Reunião CONUN de 13 de fevereiro 
de 2019, torna público o Edital para concessão de benefícios aos estudantes de graduação 
devidamente matriculados em cursos presenciais e em situação regular, de todas as suas 
Unidades Acadêmicas, com vigência do benefício no período de 10 de maio de 2020 a 31 de 
dezembro de 2020. 
 
Onde se lê:  
4.1. A inscrição será realizada por meio do preenchimento de formulário específico, a ser 
disponibilizado em sistema próprio, situado no endereço eletrônico: http://peaes.uemg.br 
no período de 09 a 18 de março de 2020.  
Leia-se:  
4.1 A inscrição será realizada por meio do preenchimento de formulário específico, a ser 
disponibilizado em sistema próprio, situado no endereço eletrônico:  http://peaes.uemg.br 
no período de 11 a 20 de março de 2020.  
 
Onde se lê:  
8.1. O resultado preliminar será divulgado, no dia 14 de abril de 2020, no site da UEMG;  
Leia-se:  
8.1 O resultado preliminar será divulgado, no dia 17 de abril de 2020, no site da UEMG; 
 
Onde se lê:  
8.3 O RESULTADO FINAL será divulgado no dia 27 de abril de 2020, no site da Universidade. 
Leia-se:  
8.3. O RESULTADO FINAL será divulgado no dia 05 de maio de 2020, no site da Universidade. 
 
Onde se lê:  
10.5 O prazo limite para apresentação dos dados bancários é 29 de abril de 2020. 

Leia-se:   

http://peaes.uemg.br/


 

 

10.5 O prazo limite para apresentação dos dados bancários é 08 de maio de 2020.  

 

Onde se lê:  

13.  CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições  9 a 18 de março 

Publicação do Resultado Preliminar 14 de abril 

Interposição de Recursos 15 e 16 de abril 

Divulgação dos resultados dos recursos 24 de abril 

Publicação do Resultado Final 27 de abril 

 

14 . FASES DE EXECUÇÃO 

ATIVIDADE DATA 

Apresentação dos Dados Bancários Até 29 de abril 

Data provável para pagamento do (s) benefícios(s) 20º dia útil do mês 

subsequente 

 

Leia-se:  

13. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições  11 a 20 de março 

Publicação do Resultado Preliminar 17 de abril 



 

 

Interposição de Recursos 22 e 23 de abril 

Divulgação dos resultados dos recursos 29 de abril 

Publicação do Resultado Final 05 de maio 

 

14. FASES DE EXECUÇÃO 

ATIVIDADE DATA 

Apresentação dos Dados Bancários Até 08 de maio 

Data provável para pagamento do (s) benefícios(s) 20º dia útil do mês 

subsequente 

 


