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EDITAL PROAE Nº 1/2019

Processo nº 23117.002162/2019-99

A PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PROAE) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES, TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DISCENTES PLEITEANTES DE AUXÍLIO
FINANCEIRO E VEÍCULOS PARA EVENTOS ACADÊMICOS, CIENTÍFICOS,
CULTURAIS OU DESPORTIVOS CONFORME TERMOS E CONDIÇÕES
ESTABELECIDOS NESTE DOCUMENTO.
 

1. DO OBJETO

1.1. Este edital estabelece os critérios para seleção de propostas visando
à concessão de auxílio financeiro e a utilização de veículos para os estudantes
de graduação regularmente matriculados da UFU, possibilitando que a Pró-
Reitoria de Assistência Estudantil (Proae) possa realizar o atendimento das
demandas de forma organizada, ágil, efetiva e isonômica, atendendo-as durante
todo ano de 2019, em fluxo contínuo de recebimento.

1.2. A concessão de auxílio financeiro ou a utilização de veículos para os
estudantes da UFU ficará condicionada à disponibilidade orçamentária e
financeira da Pró-Reitoria da Assistência Estudantil, assim como ao calendário
de execução orçamentária e financeira da Pró-Reitoria de Planejamento e
Administração (Proplad).

2. DAS OPORTUNIDADES

2.1. As oportunidades de auxílio financeiro e disponibilização de veículos
serão destinadas para estudantes de graduação. No decorrer do ano de 2019 as
oportunidades estão estabelecidas conforme quadro e definições abaixo:
 

APOIADOR PLEITEANTES APOIO

PROAE
Estudantes de graduação regularmente matriculados que

estejam inscritos em eventos ou selecionados para
apresentação de trabalhos no território nacional.

Auxílio
Financeiro
ou Veículo

2.2. Nenhum estudante será contemplado mais de uma vez no mesmo
ano com apoio de auxílio financeiro.

2.3. Em caso de aprovação de veículo, a Proae liberará apenas um veículo
por curso.

2.4. Em caso de aprovação de veículo, a Proae não pagará diária(s) a(o)
servidor(a) acompanhante, devendo arcar com este custo à Unidade Acadêmica
a qual o estudante estiver vinculado.

Boletim de Serviço Eletrônico em
25/04/2019
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3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições devem ser feitas com a entrega da documentação
identificada por meio do formulário de cadastro de requisitante (Anexo 1), até o
décimo quinto dia de cada mês, desde que observada a antecedência mínima de
45 dias em relação à data do início do evento, no Setor de Protocolo da Reitoria
(Bloco 3P – Piso Térreo – Sala 07) para trâmite no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI).

3.2. As inscrições oriundas dos campi fora de sede, na ausência de setor
de protocolo capaz de digitalização e autenticação de documentos, deverão ser
encaminhadas via Protocolo UFU para o Setor de Protocolo da Reitoria (Bloco 3P
– Piso Térreo – Sala 07) para trâmite no Sistema Eletrônico de Informações
(SEI).

3.3. Serão avaliadas as solicitações protocoladas até o décimo quinto dia
de cada mês.

3.4. As informações dos formulários devem ser preenchidas digitalmente
(digitadas), exceto no(s) campo(s) de assinatura(s).

4. DOS DOCUMENTOS

4.1. São considerados documentos para a análise das solicitações de
auxílio financeiro e veículos:

I - Formulário para cadastro de requisitante (Anexo 1);

II - Formulário de solicitação de auxílio financeiro (Anexo 2);

III - Formulário de solicitação de veículos (Anexo 3);

IV - Lista de passageiros (Anexo 4);

V - Documentos comprobatórios: Folder dos eventos, carta de
aceite do trabalho aprovado, documentos que contenham a
proposta/programação dos eventos, histórico escolar (para
pontuação e classificação);

VI - Documento da unidade acadêmica reconhecendo a
importância da participação no evento pleiteado ou se
comprometendo com o pagamento das diárias do servidor
acompanhante (Anexo 6).

4.2. Os documentos mencionados nos incisos I, II, III, IV e VI serão
disponibilizados no sítio eletrônico da Proae (www.proae.ufu.br).

5. DO PROCESSO PARA AUXÍLIO FINANCEIRO

5.1. O auxílio financeiro é voltado exclusivamente ao estudante de
graduação regularmente matriculado, individualmente considerado, que tenha
sido selecionado para apresentação de trabalho(s) em eventos acadêmicos ou
estudantis.

5.2. O auxílio financeiro destina-se a compra de passagens aéreas ou
terrestres (nacionais).

5.3. São considerados documentos para a análise das solicitações de
auxílio financeiro dos estudantes de graduação para apresentação de trabalhos
em eventos acadêmicos ou estudantis:

I - Formulário para cadastro de requisitante (Anexo 1);

II - Formulário de solicitação de auxílio financeiro (Anexo 2);
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III - Carta de aceite do trabalho aprovado (artigo, resumo,
comunicação oral, pôster etc.);

IV - Folder do evento com seu cronograma e a proposta (se mais
de uma folha, indicar na segunda apenas o website onde estão
todas as informações);

V - Histórico escolar com CRA (imprimir duas páginas por
folha);

VI - Documento da coordenação do curso reconhecendo a
importância da participação no evento pleiteado.

5.4. Para viagens de até 1200 km de distância o valor do auxílio
financeiro levará em consideração (terá como referência) custos médios de
passagens terrestres.

5.5. Para viagens acima de 1200 km de distância o valor do auxílio
financeiro levará em consideração (terá como referência) custos médios de
passagens aéreas.

5.6. O auxílio dado ao estudante, caso seja contemplado, levará em
consideração o menor valor orçado no primeiro dia útil após a divulgação do
resultado oficial.

5.7. O limite para auxílio financeiro será de até R$1.200,00 (mil e
duzentos reais).

5.8. Tendo em vista os critérios de pontuação presentes neste edital, o
estudante, se o desejar, para comprovar seu enquadramento nos critérios
socioeconômicos C, D ou E, deverá obter o parecer da Divisão de Assistência e
Orientação Social (Diase), com assistente social do setor, no formulário para
cadastro de requisitante (Anexo I). A Diase está localizada nos seguintes
locais:

a)Uberlândia: campus Santa Mônica, Bloco 3E, sala 125

b)Ituiutaba: campus Pontal, Bloco C, sala 10

c) Monte Carmelo: sala 1B 304 - Unidade Araras

d)Patos de Minas: Av. Getúlio Vargas, 230, Centro, Sala 108

5.9. Todos os estudantes que usufruírem de auxílio financeiro para
apresentação de trabalho ficam responsáveis pela prestação de contas através
do envio de fotos no evento, da certificação da sua participação, dos bilhetes
originais de passagens e do relatório de viagem assinado (Anexo 5) para o e-
mail proae@proae.ufu.br em até 10 dias úteis do retorno.

5.10. O auxílio financeiro será depositado em conta corrente, devendo o
estudante beneficiário ser o único titular da mesma, pois o auxílio não será
pago em conta conjunta ou de terceiros.

5.11. O estudante beneficiado é responsável pela aquisição da passagem
e zelo por todos os documentos comprobatórios da aquisição e da viagem no
intuito de prestação de contas.

5.12. O estudante que receber o auxílio financeiro em conta bancária e
não participar do evento, ou que não realizar a prestação de contas no período
estabelecido, ficará obrigado a realizar a devolução total do recurso por meio de
pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU).

5.13. O estudante selecionado cujos auxílios não foram pagos em razão
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de problemas com dados bancários somente terá o pagamento normalizado,
incluindo os valores retroativos, após a regularização de seus dados bancários.

5.14. Em virtude de eventuais problemas de atrasos orçamentários o
auxílio poderá ser depositado em conta após a data de início do evento.

5.15. O estudante beneficiado com auxílio financeiro deverá citar o apoio
da UFU em toda publicação e divulgação que possa vir a ser resultante das
atividades apoiadas pelo presente Edital.

6. DO PROCESSO PARA VEÍCULOS

6.1. O uso de veículos oficiais da universidade é voltado exclusivamente
para estudantes de graduação regularmente matriculados visando à participação
coletiva em eventos acadêmicos, científicos, culturais e/ou desportivos dentro
do território nacional.

6.2. São considerados documentos para a análise das solicitações de
veículos dos estudantes, para participação coletiva em eventos acadêmicos e
estudantis (científicos, culturais e/ou desportivos):

I - Formulário para cadastro de requisitante (Anexo 1);

II - Folder do evento com cronograma e informe geral ou
regulamento do mesmo (se mais de uma folha, indicar na segunda
apenas o website onde estão todas as informações);

III - Formulário de solicitação de veículos (Anexo 3);

IV - Lista de passageiros (Anexo 4);

V - Documento da diretoria da unidade acadêmica
comprometendo-se com o pagamento das diárias do servidor
acompanhante, atestando a participação no evento e a lista de
passageiros (Anexo 6).

6.3. Todos os formulários de veículo e listas de passageiros, mesmo
preliminares, devem ser submetidos com todas as informações preenchidas
(nome completo, RG, órgão expedidor, matrícula, telefone etc.) dos passageiros
e servidor acompanhante.

6.4. A escolha do tipo de veículo pelo responsável deve ater-se a
capacidade mínima e máxima de passageiros de cada um conforme formulário
de solicitação de veículo (Anexo 3). Os veículos aprovados que não preencherem
adequadamente a sua capacidade de passageiros poderão ser cancelados.

6.5. As definições das datas de ida e retorno no Anexo 3 deverão ser
preenchidas levando em consideração a programação dos eventos e o tempo
médio gasto de deslocamento da UFU para os referidos destinos. Não serão
aceitas datas não condizentes com as programações dos eventos. Todos os
retornos deverão ser definidos imediatamente após o término dos respectivos
eventos, ou antes, se o solicitante assim o desejar.

6.6. A definição do itinerário no Anexo 3 deve levar em conta o mínimo
necessário de deslocamentos internos (traslado dentro dos municípios sedes
dos eventos).

6.7. Todas as listas de passageiros (Anexo 4) serão de responsabilidade
do estudante pleiteante e de sua unidade acadêmica, considerando os
seguintes critérios de prioridade:
1º) estudante de graduação UFU, classificação socioeconômica C, D ou E,
inscrito em determinado evento, com trabalho aprovado ou selecionado para
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participação/competição em determinado evento;
2º) estudante de graduação UFU, classificação socioeconômica C, D ou E,
inscrito em determinado evento;
3º) estudante de graduação UFU, inscrito em determinado evento, com trabalho
aprovado ou selecionado para participação/competição em determinado evento;
4º) estudante de graduação UFU inscrito em determinado evento.

6.8. Em caso de aprovação do pedido de veículo, o arquivo (.doc) da lista
de passageiros (Anexo 4) provisória deverá ser enviado imediatamente para o
e-mail proae@proae.ufu.br.

6.9. Em caso de aprovação do pedido de veículo, a lista de passageiros
definitiva (Anexo 4), com até 5 (cinco) dias de antecedência da data da viagem,
deverá ser elaborada no SEI na Unidade Acadêmica do estudante, assinada
pelo(a) diretor(a) responsável e disponibilizada, via bloco de assinaturas, para a
unidade PROAE, para assinatura do(a) pró-reitor(a).

6.10. Em caso de aprovação do pedido de veículo, o estudante solicitante
deverá enviar, por e-mail (para proae@proae.ufu.br), com até 5 (cinco) dias de
antecedência da data da viagem, o comprovante de inscrição no evento de cada
passageiro elencado na lista de passageiros (via arquivo único no formato .pdf)
ou um documento assinado pela organização do evento contendo a relação dos
estudantes da UFU inscritos. Não inscritos nos eventos não poderão embarcar.

6.11. Todos os pedidos de veículo aprovados que não respeitarem o prazo
mínimo de 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data da viagem para o envio
da lista de passageiros definitiva (Anexo 4) acompanhada do comprovante de
inscrição no evento de cada passageiro elencado ou um documento assinado
pela organização do evento contendo a relação dos estudantes da UFU inscritos,
bem como contarem com seu preenchimento incompleto ou indevido, poderão
implicar cancelamento da viagem.

6.12. Em hipótese alguma os pleiteantes que obtiverem deferimento de
veículo UFU poderão cobrar taxas de qualquer natureza dos passageiros sob
pena de cancelamento da viagem.

6.13. O estudante que obtiver deferimento de veículo fica responsável
pelo envio de fotos da participação do grupo nos respectivos eventos para o e-
mail proae@proae.ufu.br e redação do relatório de viagem  (Anexo 5). Caso o
estudante não entregue o relatório após a viagem, sua faculdade ou unidade
acadêmica estará impossibilitada de solicitar nossos auxílios em outros editais.

6.14. Todos os servidores que acompanharem os veículos oficiais da UFU
nas viagens ficam responsáveis pela observância e garantia do cumprimento das
normas presentes nos artigos 17 a 19 da Resolução CONDIR UFU nº 04 2010 e
pela redação do relatório de viagem, no qual farão a prestação de contas no
prazo regulamentar, em até 02 dias úteis do retorno.

7. DOS INDEFERIMENTOS

7.1. Todos os pedidos de auxílio financeiro ou veículos enviados sem o
devido preenchimento dos formulários de solicitação e não digitados serão
indeferidos pela comissão avaliadora.

7.2. Todos os pedidos de auxílio financeiro ou veículos enviados fora do
prazo de antecedência mínima de 45 dias em relação à data do início do evento
serão indeferidos pela comissão avaliadora.

7.3. Todos os pedidos de auxílio financeiro ou veículos que apresentem
pendências de qualquer natureza em edições anteriores do programa de apoio
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estudantil serão indeferidos pela comissão avaliadora.

8. DA SELEÇÃO

8.1. O processo de seleção das solicitações de auxílio financeiro e
veículos consistirá em duas fases:

8.1.1. 1ª fase: Análise dos documentos e prazos (eliminatória); e

8.1.2. 2ª fase: Pontuação (classificatória).

8.2. A análise dos documentos e a classificação das solicitações são
realizadas pela comissão avaliadora.

8.3. Serão selecionadas, para possível autorização da Proae, as
propostas que atingirem o maior número de pontos, dentro dos critérios das
tabelas abaixo:
 

ESTUDANTES 

Critério Pontuação

Nível Socioeconômico C 3

Nível Socioeconômico D 5

Nível Socioeconômico E 7

Evento Regional 1

Evento Nacional 2

Evento Internacional 3

Monitor voluntário em algum evento da PROAE 1

 

ENTIDADES ESTUDANTIS

Critério Pontuação

Viagens de até 500 km de distância 3

Viagens com até 3 dias de duração 3

Participação de uma entidade estudantil ligada à unidade acadêmica a que o
solicitante esteja matriculado no último Fórum de Assuntos Estudantis da

PROAE
3

Nenhum boletim de ocorrência na Proae ou Prefe envolvendo a entidade
estudantil nos últimos 12 meses 1

8.4. Como critério de desempate de pontuação
dos estudantes graduandos, para auxílio financeiro, a comissão avaliadora
considerará o maior CRA entre os pleiteantes.

8.5. Como critério de desempate de pontuação das solicitações de
veículos, a comissão avaliadora considerará a menor distância.

9. DA COMISSÃO AVALIADORA

9.1. A Comissão Avaliadora, nomeada pela nomeada pela PORTARIA
PROAE Nº 3, DE 12 DE ABRIL DE 2019, composta por cinco integrantes
escolhidos entre servidores e discentes da UFU, é responsável por avaliar e
classificar o processo de seleção das propostas recebidas.

10. DOS RESULTADOS E RECURSOS
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10.1. O resultado preliminar será divulgado no sítio eletrônico
www.proae.ufu.br conforme cronograma do edital.

10.2. Os proponentes terão dois dias úteis, imediatamente após a
divulgação do resultado preliminar, para protocolar recurso por via do e-mail
proae@proae.ufu.br.

10.3. O resultado final será divulgado no sítio eletrônico www.proae.ufu.br
conforme cronograma do edital.

11. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E VIGÊNCIA

11.1. Os processos para auxílio financeiro e veículos de que trata este
edital terão início a partir de sua data de publicação e vigência até o dia
31/12/2019, respeitando-se os prazos de execução orçamentária e
financeira comunicados pela Proplad.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O requisitante, ao submeter solicitação ao presente edital, declara
ter conhecimento e aceitar as normas e condições previstas no mesmo,
responsabilizando-se pela exatidão e veracidade das informações prestadas,
podendo responder civil, criminal e administrativamente.

12.2. É de inteira responsabilidade do estudante solicitante o
acompanhamento do processo seletivo.

12.3. Objetivando melhorar o processo, a Proae poderá modificar ou editar
este edital. Alterações que se fizerem serão publicizadas no sítio eletrônico
www.proae.ufu.br por meio de erratas.

12.4. Os recursos financeiros para execução do disposto neste edital estão
condicionados à disponibilização orçamentária e financeira pelo Ministério da
Educação.

12.5. Casos omissos neste edital serão resolvidos pela Proae.

13. CRONOGRAMA 2019

13.1. Conforme tabela abaixo:

PRAZO FINAL PARA RECEBIMENTO DE
INSCRIÇÕES

ATÉ O 15º DIA DE CADA MÊS

RESULTADO
PRELIMINAR

ATÉ

RESULTADO
FINAL
ATÉ

15/05/2019 22/05/2019 26/05/2019

17/06/2019 24/06/2019 27/06/2019

15/07/2019 22/07/2019 26/07/2019

15/08/2019 22/08/2019 26/08/2019

16/09/2019* 23/09/2019* 27/09/2019*

*Exclusivo para pedidos de auxílio financeiro. As inscrições para veículos encerram-se em
15/08/2019.

14. DOS ANEXOS

14.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os
seguintes anexos:

14.1.1. Anexo I – Formulário para cadastro de requisitante (SEI nº 1161016).

14.1.2. Anexo II – Formulário de solicitação de auxílio financeiro (SEI nº
1161377).
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14.1.3. Anexo III – Formulário de solicitação de veículos (SEI nº 1161409).

14.1.4. Anexo IV – Lista de passageiros (SEI nº 1161452).

14.1.5. Anexo V – Relatório de Viagem (SEI nº 1161565).

14.1.6. Anexo VI – Modelo de documento para Unidades Acadêmicas (SEI nº
1161671).

Documento assinado eletronicamente por Cláudio Gomes Barbosa,
Diretor(a), em 23/04/2019, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Elaine Saraiva Calderari, Pró-
Reitor(a), em 24/04/2019, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0999282 e o código CRC 714B243C.

 

Referência: Processo nº 23117.002162/2019-99 SEI nº 0999282
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