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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

PRÓ-REITORIA DE AASSITÊNCIA ESTUDANTIL – PROAE 

 

EDITAL Nº 07/2017 -  PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSA ACESSIBILIDADE 

 

CANDIDATOS DE BAIXA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS CAMPI UBERLÂNDIA, PATOS 

DE MINAS, MONTE CARMELO E ITUIUTABA 

 

1. A Pró-Reitora de Assistência Estudantil, por intermédio da Divisão de Assistência e Orientação 

Social – DIASE/DIRES, em parceria com o Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento 

em Educação Especial- CEPAE,  em   conformidade   com  a Resolução CONSEX 01/2015, torna 

público que no período de 17 a 28 de julho de 2017, estará aberto o PROCESSO DE 

SOLICITAÇÃO DE BOLSA ACESSIBILIDADE, para inscrição e seleção de estudantes que 

apresentem além de vulnerabilidade socioeconômica alguma deficiência, transtorno  global do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, devendo os interessados acessar o site 

www.proae.ufu.br onde estarão disponibilizadas as orientações, o formulário socioeconômico e 

procedimentos para solicitação.  

 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 

2.1. Estar regularmente matriculado em primeira graduação de curso presencial da Universidade 

Federal de Uberlândia 

2.2. Apresentar alguma deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e 

superdotação de acordo com as definições do Art 5º do Decreto Nº5.296/2004, Decreto 

Nº7.611/2011 e Lei Nº12.764/2012 

2.3. Estar cadastrado no CEPAE – Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em 

Educação Especial. 

2.4. Estar inscrito em pelo menos 3 (três) componentes curriculares no período letivo, salvo parecer 

em contrário expedido pelo CEPAE. 

2.5. Não exercer atividade remunerada pública ou privada, exceto aquelas voltadas para fins 

curriculares e de iniciação científica. 

2.6. Submeter-se a processo de avaliação socioeconômica realizado pelo Setor de Assistência e 

Orientação Social. 

2.7. Ter renda per capita familiar bruta igual ou menor do que um salário mínimo. 

 

3. INSCRIÇÕES 

2.1 Formulário e orientações para solicitação da Bolsa Acessibilidade estarão disponibilizados no 

site www.proae.ufu.br no período de 03 de julho a 28 de julho de 2017. 

2.2  O formulário socioeconômico para a solicitação da bolsa devidamente preenchido e assinado pelo 

estudante, juntamente com a cópia da documentação comprobatória exigida, deverá ser entregue no 

período de 17 a 28 de julho de 2017,   em envelope lacrado, pessoalmente nos seguintes locais: 

2.2.1 Para estudantes do Campus Uberlândia: na DIASE, BLOCO 3E, CAMPUS SANTA 

MÔNICA (Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bairro Santa Mônica, Uberlândia – MG – 

Fone 3230-9557 no horário de 8h às 11h30min e de 13h às 17h:30min de segunda à 

sexta feira; 

2.2.2 Para estudantes do Campus de Ituiutaba: No Setor de Serviço Social - Rua vinte, nº 1600 - 
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Bloco C, sala 10 - Bairro Tupã - Ituiutaba - MG - Fone 3271-5205 no horário de 8h30min 

às 11h30min e de 13h30min às 17h de segunda à sexta feira; 

2.2.3 Para estudantes do Campus de Monte Carmelo:  no Setor de Serviço Social - Rodovia 

LMG-746, Km 1 – Sala 102, Monte Carmelo – MG, telefone 3810-1023, no horário de 7h 

às 12h30min e das 14hs30min ás 17hs00min de segunda à sexta-feira; 

2.2.4 Para estudantes do Campus de Patos de Minas: No Setor de Serviço Social - Av. Getúlio 

Vargas, n° 230, Centro (Antiga Prefeitura/Palácio dos Cristais), Patos de Minas – MG 

Telefone: 3823-3714, no horário de 8h às 11h e de 13h30min às 17h  de segunda à sexta 

feira. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. A concessão do benefício da assistência estudantil está condicionada à Avaliação 

Socioeconômica da situação individual e familiar do solicitante, portanto é imprescindível o 

preenchimento integral e assinatura do Formulário Socioeconômico, com informações 

exatas, assim como a apresentação da cópia de toda a documentação pertinente, discriminada 

no referido Formulário Socioeconômico. 

4.2. A Avaliação Socioeconômica levará em consideração 7 indicadores, sendo: 

4.2.A. Tipo de instituição em que cursou o Ensino Médio 

4.2.B. Situação de Moradia do Estudante 

4.2.C. Condição de Moradia da família do Estudante 

4.2.D. Ocupação do chefe da Família do Estudante 

4.2.E. Renda per capita bruta 

4.2.F. Bens Imóveis 

4.2.G. Veículos 

4.3 Os critérios de avaliação socioeconômica baseiam-se na combinação de variáveis econômicas e 

sociais para determinação do grau de dificuldade e insuficiência de recursos financeiros dos 

candidatos e suas famílias, e para isso será considerada metodologia específica para esse fim. 

4.4 Na avaliação serão atribuídos pontos a cada indicador e a soma desta pontuação resultará na 

classificação socioeconômica do estudante, ou seja, a menor pontuação indica a classificação 

socioeconômica “E” que é a de maior vulnerabilidade.  

4.4.1 Classificação socioeconômica E  

4.4.2 Classificação socioeconômica D  

4.4.3 Classificação socioeconômica C  

4.4.4 Classificação socioeconômica B  

4.4.5 Classificação socioeconômica A 

4.5 A lista do resultado preliminar das solicitações será divulgada no dia 21 de agosto de 2017, 

preenchendo as vagas disponíveis neste edital, de acordo com a ordem da entrega das solicitações 

na DIASE, para os/as estudantes das Classificações Socioeconômicas “D” e “E”. 

4.6 Em caso de ampliação dos benefícios e/ou surgimento de vagas, os/as estudantes que não tiveram 

benefício concedido serão convocados em chamadas posteriores de acordo com a ordem de 

Classificação Socioeconômica durante a seleção desse Edital. 
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4.7 O benefício concedido ao/a estudante só se iniciara após assinatura do Termo de Responsabilidade 

por parte do estudante. 

4.8 Caso o estudante já seja bolsista PROAE, deverá entregar apenas a documentação complementar 

que não foi entregue no ato da solicitação das outras bolsas. Se a avaliação socioeconômica tiver 

mais de dois anos de realização, está deverá ser refeita, com apresentação de todos os documentos 

constantes no formulário socioeconômico. 

4.9 A solicitação do estudante será avaliada na DIASE levando em consideração a avaliação 

socioeconômica, a disponibilidade de vagas e limitação orçamentária financeira. 

 

5. DAS RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE 

5.1.  Estar matriculado e frequentando, no mínimo, três componentes curriculares, salvo parecer em 

contrário expedido pelo CEPAE, justificando a condição especial requerida pelo discente 

5.2. Ter sido aprovado em, pelo menos, duas das disciplinas cursadas no período/ano letivo anterior. 

5.3. Ter obtido coeficiente de rendimento acadêmico geral igual ou superior a 60 (sessenta) 

5.4. Participar de atividades de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas pelo CEPAE. 

 

6. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

6.1. O resultado preliminar da seleção será divulgado dia 21/08/2017, a partir de 17h no site 

www.proae.ufu.br 

6.2. Nos dias 22 e 23 de agosto de 2017 serão aceitos recursos contra o resultado preliminar. O 

estudante deverá preencher o Formulário de Recurso, disponível no site da PROAE e 

encaminhar para as Unidades da PROAE nos diversos Campi conforme item 2.2. 

6.3. O resultado final será divulgado no dia 28 de agosto de 2017 a partir das 17h no site 

www.proae.ufu.br. 

6.4. Nos dias 29 e 30 de agosto de 2017 os estudantes que tiveram a bolsa acessibilidade 

DEFERIDA deverão comparecer as Unidades da PROAE nos respectivos Campi para 

assinatura do termo de responsabilidade. 

 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. Serão disponibilizadas 24 (vinte e quatro) Bolsas Acessibilidade, no valor mensal de R$400,00 

(quatrocentos reais), por 4 (quatro) meses, ou seja, de setembro a dezembro de 2017. 

7.2. O pagamento da bolsa será feito diretamente ao estudante mediante depósito em conta bancária 

individual (não pode ser conta poupança). 

 

8. CRONOGRAMA 

Histórico Data 

Publicação do Edital 05 de JULHO de 2017 

Inscrição para a avaliação socioeconômica  17 a 28 de JULHO de 2017 

Publicação de listas de resultados - preliminar 21 de agosto de 2017 

Recursos 22 e 23 de agosto de 2017 

Publicação da lista de resultados - definitiva 28 de agosto de 2017 

Assinatura dos Termos de Responsabilidade 29 e 30 de agosto de 2017. 
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. As solicitações serão indeferidas nos seguintes casos: 

1. A não apresentação de quaisquer dos documentos solicitados e do formulário 

socioeconômico, devidamente preenchido e assinado, no primeiro e segundo período 

designados; 

2. O não atendimento de solicitações feitas pela equipe da DIASE sobre pendências do 

processo de seleção dentro do prazo de 5 dias corridos; 

3. A não assinatura do Termo de responsabilidade nas datas estipuladas pelo Edital;  

4. Para estudantes que estão cursando segunda graduação. 

b. O Recurso quanto ao indeferimento da solicitação poderá ser encaminhado à DIRES/PROAE 

conforme cronograma, sendo emitido parecer em no máximo 3 (três) dias úteis. 

c. Durante o processo de avaliação socioeconômica a equipe de Assistentes Sociais da 

DIASE/PROAE, poderá realizar contato telefônico e/ou via e-mail, entrevista individual, visita 

domiciliar, bem como solicitar documentos complementares para comprovação da situação 

apresentada.  

d. As solicitações indeferidas por falta de documentação deverão ser retiradas nas 

respectivas unidades da PROAE conforme o item 2.2, no período de 11 a 15 de setembro 

de 2017 e após essa data serão descartadas. 

e. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone conforme item 2.2. 

 

 

Uberlândia/MG, 05 de Julho de 2017. 

 

Pró-reitora de Assistência Estudantil 

Elaine Saraiva Calderari 

 

Diretor de Inclusão, Promoção e Assistência 

Estudantil 

Noriel Viana Pereira 
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