
 
 

RERRATIFICAÇÃO 
EDITAL Nº 16/2019, DE 8 DE ABRIL DE 2019. 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE DE DIREITO DE 

FRANCA-FDF 

 

O Diretor da Faculdade de Direito de Franca, Professor Dr. Décio Antônio Piola, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas por lei, FAZ SABER a nota de esclarecimento adiante:  

 

Onde se lê no texto: ... 3.Cronograma  

ATIVIDADES DATAS 

Lançamento do Edital   8 de abril 

Recebimento de inscrições no Atendimento da Coord. Pedagógica  de 9 a 21 de abril 

Publicação das inscrições indeferidas  23 de abril 

Prazo para interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição. 24, 25 e 26 de abril 

Publicação do resultado do julgamento do indeferimento da inscrição. 6 de maio 

Publicação do resultado do julgamento dos projetos  4 de junho 

Prazo de recurso do julgamento dos projetos à Comissão de Bolsas  5, 6 e 7 de junho 

Divulgação dos resultados do julgamento dos recursos do resultado dos projetos  14 de junho 

Prazo para interpor pedido de reconsideração ao Conselho Departamental  17, 18 e 19 de junho 

Julgamento do pedido de reconsideração ao Conselho Departamental e resultado final   28 de junho 

Início do Programa Institucional de Iniciação Científica  1º de agosto 

Reunião Geral (informações preliminares)   6 de agosto 
 

Leia-se: ...  3.Cronograma 

Lançamento do Edital  8 de abril 

Recebimento de inscrições no Atendimento da Coord. Pedagógica  de 9 a 22 de abril 

Publicação das inscrições indeferidas  23 de abril 

Prazo para interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição.  24, 25 e 26 de abril 

Publicação do resultado do julgamento do indeferimento da inscrição 6 de maio 

Publicação do resultado do julgamento dos projetos  13 de junho 

Prazo de recurso do julgamento dos projetos à Comissão de Bolsas  14, 15, 16 e 17 de junho  

Divulgação dos resultados do julgamento dos recursos do resultado dos projetos  24 de junho 

Prazo para interpor pedido de reconsideração ao Conselho Departamental  25, 26 e 27 de junho 

Julgamento do pedido de reconsideração ao Conselho Departamental e resultado 
final  

5 de julho 

Início do Programa Institucional de Iniciação Científica  1º de agosto 

Reunião Geral (informações preliminares)  6 de agosto 

 

Ficam ratificados todos os demais termos contidos no Edital. 

 

Prof. Dr. Décio Antônio Piola 

Diretor 

 

 

Franca-SP, 3 de junho de 2019. 

 

 


