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RETIFICAÇÃO DO EDITAL N°43 DE 2018 DO BAE REFERENTE AO PERÍODO  

LETIVO DE 2019 

 

4. CRONOGRAMA ORIGINAL  

Publicação 

do edital 
Etapas 

Datas de 

inscrições: 

Entrega de 

documentação 

Público a ser atendido em 

cada etapa: 

13/11/18 

ETAPA 

1 

De 19 a 

26/11/18 
De 19 a 27/11/18 

Estudantes matriculadas/os 

que não estão incluídos no 

programa 

ETAPA 

2 

De 21 a 

28/01/19 
De 21 a 29/01/19 

Estudantes ingressantes na 

instituição pela 1° chamada 

de matrícula 

De 28/01 a 

04/02/19 

De 28/01 a 

05/02/19 

Estudantes ingressantes na 

instituição pela 2° chamada 

de matrícula 

De 04/02 a 

11/02/19 

De 04/02 a 

12/02/19 

Estudantes ingressantes na 

instituição pela 3° chamada 

de matrícula 

De 11/02 a 

18/02/19 

De 11/02 a 

19/02/19 

Estudantes ingressantes na 

instituição por chamada 

pública 

 1°/03/19  

(A SER 

DEFINIDO) 

(A SER 

DEFINIDO) 

Estudantes ingressantes na 

instituição por chamada de 

lista de suplentes ou lista de 

espera 

ETAPA 

3 

De 20/05 a 

27/05/19 

De 20/05 a 

28/05/19 

Estudantes matriculadas/os 

que não estão incluídos no 

programa 

ETAPA 

4 

De 03/07  a 

09/07/12  

De 03/07 a 

10/07/2019  

Estudantes ingressantes na 

instituição no 2° semestre de 

2019 

 



4. CRONOGRAMA RETIFICADO 

 

 

 

 

Etapas 
Datas de 

inscrições: 

Entrega de 

documentação: 

Público a ser atendido em 

cada etapa: 

 

Pagamento a partir 

de: 

3° e 4° 24/06 a 

09/07/19 

24/06 a 09/07/19 

 

 

 

Estudantes ingressantes na 

instituição no 2° semestre de 

2019 e estudantes 

matriculados que não 

acessaram o programa em 

etapas anteriores.* 

 

 

Agosto/2019, podendo 

ser retroativo a julho, 

exclusivamente para 

estudantes matriculados 

no 1°semestre de 2019, 

na instituição. 

*Estudantes que acessaram o sistema de solicitação do BAE e não realizaram o término 

da inscrição, não entregaram a documentação solicitada no prazo estipulado ou tiveram 

seu resultado indeferido,  NÃO poderão realizar uma nova inscrição neste período.  Para 

esses casos terão que aguardar uma nova publicação do Edital do BAE, prevista para o 

final do ano de 2019. 

 

 

Estudantes que ingressarem em cursos do IFRS Campus Canoas, por chamadas extras, 

após a última etapa deste edital e desejarem se inscreverem no BAE, deverão se 

apresentar pessoalmente no Setor da Coordenadoria de Assistência Estudantil (CAE) 

em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que for efetivada a sua matrícula.   

 

 

 

 

Canoas, 17 de maio de 2019. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mariano Nicolao 
Diretor Geral 

Portaria 312/2016 
IFRS - Campus Canoas 

(A via original encontra-se assinada) 

 


