
 

EDITAL PARA CONCESSÃO DE ARMÁRIOS 

DO CENTRO ACADÊMICO DE BICT 

EDITAL  Nº 0009/2019 

O Centro acadêmico do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 

(CABICT) disponibiliza armários para os alunos em suas dependências. Afim de 

organizar e tornar mais justo a distribuição dos mesmos, divulga-se o presente edital.  

1. DOS ARMÁRIOS DISPONÍVEIS 
O CABICT dispõe de 12 armários para uso coletivo que podem ser utilizados por um 

período de até um semestre letivo.   

2. DA INSCRIÇÃO  
Os alunos interessados na aquisição temporária de um armário devem preencher o 

formulário de inscrição que estará disponível de 21/08/2019 até 25/08/2019, com todas 

as informações necessárias. 

3. DA CONCESSÃO  
Os armários serão disponibilizados para alunos que atendam a pelo menos dois dos 

seguintes critérios:  

 Estar devidamente matriculado no curso Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia;  

 Possuir cadeiras em turnos diferentes;  

 Estar envolvido em atividades extracurriculares (pesquisa, ensino, 

extensão).  

3.1 CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

Para seleção dos alunos será utilizado os seguintes critérios:  

I. Carga horária (os alunos com maior carga horária no semestre terão 

prioridade); 

II. Atividades extracurriculares (os alunos que possuírem participação em maior 

número de atividades extracurriculares, comprovadas, terão prioridade); 

III. CR (alunos com maior CR terão prioridade)  

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
A divulgação dos resultados será feito no dia 27/08/2019 (Terça-feira) às 10:00h em 

todas as redes sociais do CABICT.  Alunos não classificados irão para fila de espera. Os 

alunos classificados deverão apresentar-se até o dia 30/08/2019 (Sexta-feira) para 

preencher o formulário de aquisição do armário. No ato da posse do armário o aluno deve 

apresentar um cadeado com duas cópias de chave sendo que uma deverá ser entregue 

ao CABICT para que caso o proprietário perca a chave não seja necessário danificar os 

armários. 

 

 



5. DA DESISTÊNCIA  
Os Alunos selecionados que não comparecerem ao CABICT no período acima colocado 

serão desclassificados e os alunos colocados em fila de espera serão convocados via e-

mail e/ou telefone.  

6. DATAS (2019) 

 

INSCRIÇÕES 21/08 a 25/08  

RESULTADO  27/08 

PERIODO PARA OS SELECIONADOS SE 

APRESENTAREM  

27/08 a 30/09 

CONVOCAÇÃO DA FILA DE ESPERA 02/09  

PERIODO PARA SELECIONADOS DA FILA DE 

ESPERA SE APRESENTAREM 

02/09 a 06/09 

 

 

 

No dia 21 de Agosto de 2019 o Centro Acadêmico do curso Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia torna público o presente edital. 

 

 

 

 

 

 

DAIANE CRISTINNY SOUSA DOS REIS  

PRESIDENTE  

 


