EDITAL 02/2019-APOIO DIDÁTICO/DMV: ESCANINHOS (ARMÁRIOS)

Para o acesso ao uso dos escaninhos o aluno poderá se inscrever na modalidade SORTEIO ou RESERVA. O aluno de
veterinária só poderá se inscrever em uma modalidade por semestre. Serão disponibilizados 49 escaninhos na modalidade
SORTEIO. As inscrições para SORTEIO dos escaninhos estarão abertas a partir das 8 horas do dia 30 de Setembro às 17 horas
do dia 04 de Outubro de 2019. O aluno deverá acessar a página eletrônica do DMV (www.dmv.ufrpe.br), preencher e assinar a
ficha de inscrição, anexar o comprovante de matrícula e documento de identificação com foto, enviando para o e-mail do Apoio
Didático do DMV, no endereço eletrônico apoiodidaticodmv@gmail.com no período e horário determinado. A modalidade
RESERVA, poderá ser requerida a qualquer tempo dentro do semestre letivo. O Apoio Didático do DMV disponibilizará
apenas 04 escaninhos neste semestre para aluno que possuir problemas de saúde ou sócio financeiro. O acesso ao uso dos
escaninhos neste caso deverá ser feito por solicitação, via processo, ao Apoio Didático/DMV anexando documentos que
comprovem a sua necessidade, além da cópia do comprovante de matrícula e cópia de documento de identificação com foto. O
aluno deverá está regularmente matriculado do 1º ao ESO do curso, não deverá ter pendências com o Apoio Didático do DMV, e,
não poderá está contemplado com escaninho.
Quando de posse do escaninho, o aluno terá o compromisso de assinar o termo de responsabilidade e uso do escaninho
dentro do prazo estabelecido neste edital; fazer doação de fechadura ou cópia de chave para o escaninho, caso necessite;
entregar a chave do escaninho no tempo previsto de entrega e em bom estado de conservação e receber o NADA CONSTA do
Apoio Didático do DMV, ao final do uso.

Maiores informações no Apoio Didático do DMV pelo telefone 81 3320-6416 (Falar com Valéria ou Eliete)

DISPONIBILIDADE DE ESCANINHOS:
1. Modalidade Sorteio= 49
2. Modalidade Reserva= 4
CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO NA MODALIDADE SORTEIO OU RESERVA DE ESCANINHOS:
1.
2.
3.
4.

Regularmente matriculado no Curso de Medicina Veterinária no 1º ao ESO;
Que não esteja contemplado com escaninho;
Que não possua pendências com o Apoio Didático do DMV;
Só poderá se inscrever em uma ÚNICA modalidade, ou seja, sorteio ou reserva (Solicitação formal ao Apoio Didático/DMV
para ter acesso ao uso dos escaninhos. Lembramos que quem optar por esta modalidade deverá anexar ao processo
documentos que comprovem sua necessidade ao uso do escaninho por apresentar problemas de saúde ou sócio
financeiros).
5. Quem não puder comparecer ao sorteio deverá ser representado por terceiro através de autorização, por escrito, na cópia
do documento de identificação, com foto, do pretendente ao escaninho.

COMPROMISSO DO ALUNO CONTEMPLADO EM SORTEIO OU RESERVA:
1.
2.
3.
4.

Assinar o Termo de Responsabilidade e de Uso do Escaninho dentro do prazo estabelecido no presente edital;
Fazer doação de fechadura ou cópia de chave para o escaninho, caso necessite;
Entregar a chave do escaninho no tempo previsto e em bom estado de conservação;
Receber o NADA CONSTA do Apoio Didático do DMV.

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES (Para ambas as modalidades):
Na modalidade SORTEIO: As inscrições estarão abertas a partir das 8 horas do dia 30 de Setembro às 17 horas do dia 04 de
Outubro de 2019, via e-mail para o endereço, apoiodidaticodmv@gmail.com, onde o aluno deverá preencher a ficha de inscrição
(anexa), devidamente preenchida e assinada e digitalizá-la juntamente com o comprovante de matrícula e documento de
identificação com foto para o endereço eletrônico citado. Para quem se inscrever na modalidade RESERVA deverá encaminhar
solicitação, via processo, ao Apoio Didático/DMV no Setor de Comunicação e, anexar comprovante de matrícula, cópia de
documento de identificação com foto e documento que comprove sua necessidade ao uso do escaninho por problemas de saúde
ou sócio financeiros.
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
09 de Outubro de 2019 (quarta-feira) a partir das 16 horas, onde a relação dos inscritos será fixada na porta do Apoio Didático do
DMV e publicada na página eletrônica do DMV (www.dmv.ufrpe.br) com seus respectivos números para o sorteio.
DATA DO SORTEIO:
11 de Outubro de 2019 (sexta-feira) a partir das 12 horas, no Auditório da Reprodução.

DATA DA ENTREGA DAS CHAVES PELO APOIO DIDÁTICO/DMV E ASSINATURA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E
USO PELO ALUNO:
De 14 a 18 de Outubro de 2019.

Recife, 27 de Setembro de 2019.
Equipe do Apoio Didático do DMV

