UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

COMUNICADO Nº 10/2022

Assunto: Editais de Seleção e Renovação de Benefícios da PROAE - 2022.1
Sobre o Edital de Renovação nº 04/2022
1. Informamos que foi publicada a Retificação nº 01, com efeito imediato de: descrição dos
campi, exclusão do Auxílio Alimentação devido à suspensão do funcionamento do RU do
rol de auxílios renováveis.

Sobre os Editais de Seleção nº 05 e 06 de 2022.1:
2. Informamos que foi publicada as Retificações nº 01 dos dois editai de seleção, com efeito
imediato de: dilatação do prazo de validade da habilitação; exclusão de item em branco;
inclusão de itens no corpo do texto e em rodapé; alteração do quadro de vagas; inclusão do
Anexo III de Perguntas Frequentes;
3. As (os) estudantes que submeteram inscrições entre os dias 04 e 08 de março de 2022.1 e
que, por qualquer motivo, inclusive indisponibilidade do campo de envio de arquivos, não
submeteu a documentação obrigatória, deve fazê-lo por meio do Formulário de
Apresentação Documental, disponibilizado na área do site dedicada ao Edital, entre os dias
09 e 13 de março de 2022;
4. As (os) estudantes brasileiras(o)s e estrangeira(o)s da oferta presencial de graduação,
ingressantes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022.1, por convênios ou outras
formas de ingresso regular, que ainda não dispõem do número de matrícula e almejam
participar do Edital 05/2022.1, devem informar no ato de inscrição, no campo destinado ao
número de matrícula durante o preenchimento do formulário socioeconômico, uma
repetição de 11 números 1 (11111111111), pois a verificação do requisito de matrícula
ocorrerá até a publicação do Resultado Final. Solicitamos a essas (esses) estudantes que,
assim que receberem o novo número de matrícula, nos informem através dos e-mails
servicosocialproae@ufba.br e cpae-proae@ufba.br para atualização dos seus dados antes
do resultado final.

Salvador, 09 de Março de 2022,

Cássia Virgínia Bastos Maciel
Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil

