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Assunto: Solicitação de Justificativa quanto à situação Acadêmica - Edital
de Adesão nº 038/2022 DAEST/PROGESP - Auxílio Creche, Campus Manaus
- UFAM

 
O Edital de Adesão nº. 038/2022 DAEST/PROGESP - Auxílio Creche, Campus Manaus -
UFAM, prevê no item 8.1 que antes da implementação, os discentes passarão por
análise acadêmica para verificação quanto ao cumprimento dos critérios identificados
nos itens 5.1.1 e 5.1.3 estabelecidos no Edital supracitado.  
Considerando que serão analisados somente a situação acadêmica dos discentes
habilitados no edital 006/2022 DAEST/PROGESP - Auxílio Creche (Campus Manaus),
que (por sua vez) solicitam adesão ao edital 038/2022 do Auxílio Creche, Campus
Manaus. Trazemos em anexo a relação dos discentes que precisarão justificar sua
situação acadêmica.
Nesse sentido, se seu nome constar na listagem como indicação para justificativa, é
importante que justifique o não cumprimento do critério identificado na convocatória,
a fim de que seja possível verificar se houve algum equívoco no sistema e-campus.
Informamos ainda que a justificativa será analisada conforme disposições do edital e
que a justificativa poderá ou não ser deferida. 
Havendo dúvidas sobre o critério em que está sendo solicitado à justificativa,
encaminhe um e-mail para: cde@ufam.edu.br
A justificativa deverá ser encaminhada no período de 21 a 26 de outubro
de 2022, por meio do google forms (nesse link): Requerimento para justificativa
quanto ao que preveem os itens 8.1 e 8.2 do Edital de Adesão 038 de 2022 - Auxílio
Creche - da Assistência Estudantil, Campus Manaus - UFAM - Formulários Google
 
Atenção ao prazo para envio da justificativa! 
 
 
Atenciosamente,
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https://docs.google.com/forms/d/1UX5ETM-jkKaMa68eMWJiZXEe8VWoqdKH3roCvn_EVNg/edit


Documento assinado eletronicamente por Adriana Brito de Souza,
Pedagogo/área, em 20/10/2022, às 16:16, conforme horário oficial de
Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1217436 e o código CRC 22096BEB.

 
Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário

Senador Arthur Virgílio Filho, Prédio Administrativo da Reitoria (Térreo), Setor Norte -
Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 1795

CEP 69080-900, Manaus/AM, cde@ufam.edu.br

Referência: Processo nº 23105.042789/2022-17 SEI nº 1217436
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Seq. Nome_Aluno No. de matrícula Sobre a justificativa

1 CRISTINA DOS SANTOS LIMA 21954251

Foi verificado o não cumprimento quanto ao critério 5.1.1, conforme prevê o item 8.1 - Edital 

de Adesão 038/2022 (Auxílio Creche - Campus Manaus). Quanto ao critério 5.1.3 o mesmo 

está em cumprimento com o que estabelece o respectivo Edital.

2 JANDERLAN RODRIGO DOS SANTOS 21852839

Foi verificado o não cumprimento quanto ao critério 5.1.1, conforme prevê o item 8.1 - Edital 

de Adesão 038/2022 (Auxílio Creche - Campus Manaus). Quanto ao critério 5.1.3 o mesmo 

está em cumprimento com o que estabelece o respectivo Edital.

Listagem de nomes para justificativa, conforme preveem os itens 8.1 e 8.2 do Edital de Adesão no. 038/2022 DAEST/PROGESP - Campus Manaus

Período para envio da justificativa: 21 a 26/10/2022

Link para o envio da justificativa:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL3GjyZjcZZGrbmDcAJvYyJ2gPNT8yOeJMWvI6a4xblTkO6Q/viewform 
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