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EDITAL Nº 02/NETI/PROEX/2018
Edital complementar ao Edital 01/NETI/PROEX/2018
______________________________________________________________________
O Núcleo de Estudos da Terceira Idade – NETI, torna pública a ampliação do
prazo para inscrição e troca de turmas às vagas remanescentes para as atividades do
segundo semestre de 2018, em complemento ao Edital nº 01/NETI/PROEX/2018, itens 7
e 8.
1 VAGAS REMANESCENTES
1.1 Caso não sejam preenchidas vagas em atividades ofertadas no período de 17 a 20 de
julho, estas serão disponibilizadas no período vagas remanescentes. O quadro de
atividades com as respectivas vagas será divulgado no site <www.neti.ufsc.br>, a partir
do dia 01/08/2018.
1.2 Para as vagas remanescentes, a INSCRIÇÃO SERÁ PRESENCIAL, na Secretaria
do NETI, no período de 02/08/2018 a 10/08/2018, das 09:00 às 19:00 horas; lembrando
que as vagas são LIMITADAS por ordem de chegada.
1.3 Nos dias de inscrição das vagas remanescentes serão distribuídas senhas na Secretaria
do NETI e o interessado deverá permanecer no local, até que a inscrição seja efetivada.
1.4 No dia, será gerado um boleto e o pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado
até o dia 13/08/2018, data de vencimento. A segunda via do boleto poderá ser emitida
no site <www.neti.ufsc.br>, desde que esteja dentro do prazo de vencimento.
1.5 O não pagamento do boleto bancário, até a data de vencimento, implicará no
cancelamento da inscrição.
2 PERÍODO PARA MUDANÇA DE ATIVIDADE E/OU TURMA
2.1 O período para mudança de atividade e/ou turma é destinado aos interessados inscritos
no período de 17 a 20 de julho e que desejam mudar de atividade ou turma.
2.2 A mudança de atividade e/ou turma deverá obedecer ao período das vagas
remanescentes. A INSCRIÇÃO SERÁ PRESENCIAL, na Secretaria do NETI, no
período de 02/08/2018 a 10/08/2018, das 09:00 às 19:00 horas; lembrando que as vagas
são LIMITADAS por ordem de chegada.

2.3 Para efetuar a mudança de atividade/turma a taxa de inscrição deverá estar
quitada até o dia 24/07/2018.
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