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 ADITIVO AO EDITAL Nº 11/ 2014 
 
 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA, Instituição de Ensino Superior integrante do Sistema Federal de Ensino, por meio da 

Direção de Educação Aberta e a Distância – DEAAD, resolve alterar: 

 

a) o artigo 13 do Capítulo III, com a seguinte redação 

Art. 13.  De acordo com o Art. 1º do Decreto nº 6593/2008, o candidato poderá solicitar isenção da taxa 

de inscrição declarando ser membro de família de baixa renda e informando o seu Número de 

Identificação Social (NIS) no requerimento específico (Anexo III). O requerimento após devidamente 

preenchido e assinado deverá ser enviado, por e-mail, em arquivo PDF para o endereço 

scheilapaiva@unilab.edu.br até o 5º dia de inscrição. A Unilab, por meio do NIS procederá à consulta 

ao órgão competente, podendo o candidato ter seu pedido Deferido ou Indeferido, de acordo com o 

Artigo 2º do Decreto supra citado. O candidato será informado, por e-mail, do deferimento ou 

indeferimento do seu pedido em até 72 horas. 

b) o artigo 24 do capítulo VI, com a seguinte redação: 

 

 

Art. 24. O resultado final do processo seletivo de alunos para o curso de Especialização em Gestão 

Pública será divulgado no dia 03.09.2014 no site  http://www.unilab.edu.br 

c) o artigo 29 do capítulo IX, com a seguinte redação: 

Art. 29. Este Processo Seletivo terá validade para o Curso de Especialização Gestão Pública, com 

início previsto das aulas para o mês de setembro de 2014, dependendo da classificação. Ressalta-se 

que os candidatos não matriculados no número de vagas do mês de setembro de 2014, integrarão 

uma lista de espera para vagas ofertadas em editais futuros ou para vagas remanescentes do mesmo 

curso de editais anteriores. Poderão também ser consultados para completar as vagas remanescentes 

das turmas de editais de cursos de especialização na modalidade a distância, do mesmo Programa 

(PNAP).  

 

 

Redenção, 17 de julho de 2014. 

  

_____________________________________________ 

Maria Aparecida da Silva 

Diretora de Educação Aberta e a Distância 


