
 

 

 

 

 
        MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO BRASILEIRA 
(UNILAB) 

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS 

ALTERAÇÃO Nº 01 
CRONOGRAMA PAIE, EDITAL Nº 01/2017 

 
Em virtude da grande quantidade de candidatos inscritos no processo seletivo para o 
preenchimento de vagas no Programa de Acolhimento e Integração de Estudantes 
Estrangeiros (PAIE), edital nº 01/2017, para a entrada 2016.2 (Bahia e Ceará), a Coordenação 
de Políticas Afirmativas, da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis da Universidade 
da Integração Internacional da Lusofonia Afro Brasileira (Unilab), vem fazer as seguintes 
alterações: 
 
Onde se lê: 
5 – DA SELEÇÃO 
O calendário de realização das entrevistas será divulgado após o deferimento das inscrições. 
 
Leia-se: 
As entrevistas serão realizadas nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017. 
 
Onde se lê: 
6 – DO RESULTADO 
a) A divulgação do resultado do processo seletivo para o preenchimento das vagas no PAIE 
está prevista para o dia 20 de fevereiro de 2017. Os resultados estarão disponíveis na página 
www.unilab.edu.br. 
 
Leia-se:  
6 – DO RESULTADO 
a) A divulgação do resultado do processo seletivo para o preenchimento das vagas no PAIE 
está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2017. Os resultados estarão disponíveis na página 
www.unilab.edu.br. 
 
Onde se lê: 
7 – DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS 
a) O início das atividades dos estudantes selecionados para atuar no PAIE está previsto para o 
dia 22 de fevereiro de 2017. 
 
Leia-se: 
7 – DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS 
a) O início das atividades dos estudantes selecionados para atuar no PAIE está previsto para o 
dia 23 de fevereiro de 2017. 
 
Essa alteração está prevista no edital 1/2017. Ver Item 9.b) do edital que diz: “Casos omissos 
serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do PAIE”. 
 
Os demais itens permaneceram inalterados. 
 

Redenção, 16 de fevereiro de 2017. 
 

Carlos Subuhana 
Coordenador de Políticas Afirmativas – COPAF/PROPAE 
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