
 

 

 

ERRATA 3 

 
Aditivo do Edital de nº 15 de 2019. Campus Realengo 

 
Onde se lê: 

 
Do Cronograma 

 
Etapas Datas para todos 

Estudantes Veteranos 
(Estudantes que 

ingressaram no IFRJ – 
Realengo, anterior a 

2020) 

Datas para Estudantes 
Ingressantes 2020.1 

(Estudantes que 
ingressaram no IFRJ – 
Realengo, no primeiro 

semestre de 2020) 

 
 
Publicação do Edital 

 
 

30/10/2019 e 17/02/2020 

 
 

Plantão de dúvidas 

 
 

04/11/2019 
De 10:00 às 16:00 

 

Não haverá, pois, os 
alunos foram orientados 

durante a matrícula. 

 

 
Inscrição online 

 

 
31/10/2019 à 08/11/2019 

17/02/2020 à 20/02/2020 

 
Entrega da documentação 

08/11/2019 a 18/11/2019 
De 09:00 às 16:00 02/03/2020, 03, 04, 05 e 

06/03/2020 

 
 

Análise da documentação pela CoTP 

 
 

19/11/2019 a 06/12/2019 
04/03/20 à 10/03/2020 

 
Divulgação da lista de pendências, caso 
necessário. 

 
09/12/2019 

Após às 15h 
11/03/2020 

 
 

Entrega de pendências na CoTP 
(Só poderão ser recebidos no máximo 3 
itens e/ou documentos de cada aluno) 

 
10/12/2019 e 11/12/2019 

09:00 às 16:00 12/03/2020 



 
 

Análise das pendências 

 
 

12/12/2019 

13/03/2020 

 
 

Resultado preliminar 

13/12/2019 
Após às 15h 

 
16/03/2020 até às 12 h 

 
Solicitação de recursos 

 
16/12/2019 

08:30 às 15:00 

 
16/03/2020 de 13 h às 

16:30 horas 

 
 

Análise dos recursos 

 
 

17/12/2019 

 
17/03/2020 

De 9 horas às 12 horas 
 

 
 

Resultado dos recursos 

 
 

18/12/2019 

17/03/2020 após às 
16 horas 

Entrega do comprovante em inscrição 
em disciplinas, de acordo com o item 
4.5.1, anexo II deste edital. (Estudantes 
Veteranos) ingressantes: 
comprovante de matrícula. 

 

10/02/2020, 11/02/2020 e 
12/02/2020 

 
Comprovante de matrícula: 

16/03 e 17/03/2020 

 
Reunião Comitê Gestor do PAE 

                               
17/03/2020 

 

 
 

Resultado final 

 
18/03/2020 após às 13 h 
 

Entrega da conta corrente no nome do 
estudante. Não será aceito conta 
poupança, tem que ser conta corrente 
no nome do estudante. * 

 
 

Até 19/03/2020 até às 15 horas 

Reunião Geral para os estudantes 
selecionados e assinatura do termo de 
compromisso** 

 

01/04/2020 
 

 

Observação *: O estudante habilitado que não enviar o número da sua 
conta corrente até a data prevista no Edital, ficará sem receber o primeiro 
pagamento, junto com os demais estudantes e receberá a cota pendente 
junto com a cota do mês vigente, após a entrega da conta. 

 
*Somente após a assinatura do termo de compromisso em reunião geral 

dos contemplados com a CoTP e com o Comitê Gestor Local, que o 
estudante estará efetivamente incluído no PAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leia-se: 

 
Do Cronograma 

 
Etapas Datas para todos 

Estudantes Veteranos 
(Estudantes que 

ingressaram no IFRJ – 
Realengo, anterior a 

2020) 

Datas para Estudantes 
Ingressantes 2020.1 

(Estudantes que 
ingressaram no IFRJ – 
Realengo, no primeiro 

semestre de 2020) 

 
 
Publicação do Edital 

 
 

30/10/2019 e 17/02/2020 

 
 

Plantão de dúvidas 

 
 

04/11/2019 
De 10:00 às 16:00 

 

Não haverá, pois, os 
alunos foram orientados 

durante a matrícula. 

 

 
Inscrição online 

 

 
31/10/2019 à 08/11/2019 

17/02/2020 à 20/02/2020 

 
Entrega da documentação 

08/11/2019 a 18/11/2019 
De 09:00 às 16:00 02/03/2020, 03, 04, 05 e 

06/03/2020 

 
 

Análise da documentação pela CoTP 

 
 

19/11/2019 a 06/12/2019 
04/03/20 à 10/03/2020 

 
Divulgação da lista de pendências, caso 
necessário. 

 
09/12/2019 

Após às 15h 
11/03/2020 

 
 

Entrega de pendências na CoTP 
(Só poderão ser recebidos no máximo 3 
itens e/ou documentos de cada aluno) 

 
10/12/2019 e 11/12/2019 

09:00 às 16:00 12/03/2020 



 
 

Análise das pendências 

 
 

12/12/2019 

13/03/2020 

 
 

Resultado preliminar 

13/12/2019 
Após às 15h 

 
23/03/2020 

 
Solicitação de recursos 

 
16/12/2019 

08:30 às 15:00 

 
24/03/2020 
Por email 

 
 

Análise dos recursos 

 
 

17/12/2019 

 
25/03/2020 

 
 

Resultado dos recursos 

 
 

18/12/2019 

 
26/03/2020 

Entrega do comprovante em inscrição 
em disciplinas, de acordo com o item 
4.5.1, anexo II deste edital. (Estudantes 
Veteranos) ingressantes: 
comprovante de matrícula. 

 
 

10/02/2020, 11/02/2020 e 
12/02/2020 

 
 

 Por email 

 
Reunião Comitê Gestor do PAE 

 
27/03/2020 



 
 

Resultado final 

 
13/04/2020 

 

Entrega da conta corrente no nome do 
estudante. Não será aceito conta 
poupança, tem que ser conta corrente 
no nome do estudante. * 

 
 

Até o dia 26/03/2020 pelo e-mail. 

Reunião Geral para os estudantes 
selecionados e assinatura do termo de 
compromisso** 

 

Será divulgado quando retornarem as 
aulas. 

 

Observação *: O estudante habilitado que não enviar o número da sua conta corrente 
até a data prevista no Edital, ficará sem receber o primeiro pagamento, junto com os 
demais estudantes e receberá a cota pendente junto com a cota do mês vigente, após 
a entrega da conta. 

 
*Somente após a assinatura do termo de compromisso em reunião geral dos 

contemplados com a CoTP e com o Comitê Gestor Local, que o estudante estará 
efetivamente incluído no PAE. 


