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EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 01/2014  
ao EDITAL 02/2014 

PROGRAMA DE ISENÇÃO ou REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  - PISM 
 
 

O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora – 
PROGRAD/UFJF, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - PRORROGAR o período de inscrição para o Programa de Isenção ou Redução 
de Taxa de inscrição do PISM até as 16 horas do dia 25 de julho de 2014. 
 

I - PRORROGAR o período de preenchimento do Formulário Socioeconômico, acessível 
no endereço www.pism.ufjf.br, devendo o candidato concluir todos os passos do processo 
eletrônico, para o efetivo cadastramento da inscrição até às 16 horas do dia 25 de julho de 
2014. 
 

Art. 2º - ALTERAR a data para entrega dos documentos constantes no Edital 02/2014 
que passará a ser: 

• no Campus Juiz de Fora, entregar na Central de Atendimento, no Prédio da Reitoria, 
Campus Juiz de Fora, no dia 31 de julho  de 2014 ou 01 de agosto de 2014 , no 
horário de 7h30min às 19h00min, exceto sábado, domingo e feriado; ou 

• no Campus Governador Valadares, entregar na Secretaria da UFJF - Campus 
Governador Valadares, à Avenida Doutor Raimundo Monteiro Rezende, 330 – Centro – 
1º andar (junto ao Prédio do Colégio Pitágoras), no dia 31 de julho de 2014, no horário 
de 10h00min às 16h00min; ou 

• postar nas Agências dos Correios, impreterivelmente , no dia 28 ou no dia 29 de 
julho de 2014 , na modalidade de Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), 
cujo comprovante deverá ser guardado pelo solicitante. Observe o horário de 
funcionamento dos Correios. 

 

Art 3º - A UFJF disponibilizará computadores para o preenchimento do Formulário 
Socioeconômico através da Internet: 

• na Central de Atendimento, no Prédio da Reitoria, Campus Juiz de Fora, no período de 
22 de julho de 2014 a 24  de julho de 2014, no horário de 9h00min às 19h00min, exceto 
feriado; ou 

• na Secretaria da UFJF - Campus Governador Valadares, à Avenida Doutor Raimundo 
Monteiro Rezende, 330, sala 201 – Centro – 2º andar (junto ao Prédio do Colégio 
Pitágoras), no dia 24 de julho de 2014, no horário de 10h00min às 12h00min. 

 

Art. 4º - ALTERAR a data de divulgação do resultado final, que passará a ser no dia 18 
de agosto de 2014, a partir das 16h00min . 

 

Art. 5º - RATIFICAR as demais normas do Edital 02/2014, revogando-se as disposições 
em contrário. 

 
Juiz de Fora, 10 de julho de 2014. 

 
 

Eduardo Magrone 
Pró-Reitor de Graduação 


