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EDITAL PROAE Nº 6/2019

09 de agosto de 2019

Processo nº 23117.062547/2019-13

OBJETO: PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO
PREVISTO NO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR - PROMISAES  Nº 2/2019 – TODOS OS CAMPI.

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PROAE, em conformidade ao Decreto
Presidencial nº 7948/2013 e considerando a Portaria da SESu/MEC nº 745/2012
que regulamenta a execução do PROMISAES; o Manual do Programa de
Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) do Ministério da Educação que
dispõe sobre competências, responsabilidades, direitos, deveres e diretrizes do
programa; e os condicionantes do presente Edital e seus anexos, torna público
o PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PROMISAES/MEC
(Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior) para o semestre 2019-2 na
Universidade Federal Uberlândia – UFU.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior – PROMISAES,
instituído pelo Decreto nº 4.875, de 11 de novembro de 2003, visa à concessão
de auxílio financeiro para estudantes estrangeiros participantes do Programa
Estudante-Convênio de Graduação - PEC-G regularmente matriculados em cursos
de graduação das Instituições Federais de Educação Superior brasileiras – IES.

1.2. O PEC-G, protocolo instituído em março de 1998, conjuntamente
gerido pela  Divisão de Temas Educacionais DCT/MRE (Ministério das Relações
Exteriores) e pela SESu/MEC (Secretaria de Educação Superior/Ministério da
Educação), constitui um conjunto de atividades e procedimentos de cooperação
educacional internacional prioritariamente com os países em desenvolvimento
nos quais o Brasil mantém acordos bilaterais educacionais ou culturais,
caracteriza-se pela formação do estudante estrangeiro em curso de graduação
no Brasil e seu retorno ao país de origem ao final do curso.

2. DO AUXÍLIO FINANCEIRO

2.1. O Auxílio Financeiro MEC/PROMISAES no valor de R$ 622,00
(seiscentos e vinte e dois reais) mensais será concedido pelo Ministério da
Educação - MEC.

2.2. A UFU somente poderá operacionalizar o pagamento após a liberação
do recurso pelo MEC. Ao serem concluídos os trâmites orçamentário e financeiro,
o pagamento será efetuado diretamente ao estudante-convênio mediante
depósito em sua conta bancária.

2.3. A execução do auxílio financeiro, também está condicionada a
disponibilidade orçamentária e financeira do MEC/PNAES para a UFU no ano de
2019.
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3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO(A) ESTUDANTE

3.1. Ser estudante-convênio do PEC-G, regularmente matriculado em
curso de graduação presencial na Universidade Federal de Uberlândia.

3.2. Preencher o CADASTRO disponibilizado no site da PROAE
(www.proae.ufu.br).

3.3. Ter concluído, pelo menos, o primeiro semestre do curso de
graduação no qual está matriculado.

3.4. Não ter concluído outra graduação.

3.5. Obter índice de frequência às aulas conforme as normas da UFU e do
PEC-G.

3.6. Rendimento acadêmico, expresso pelo Coeficiente de Rendimento
Acadêmico/CRA, segundo normas da UFU e requisitos deste edital.

3.7. Não receber bolsa ou outro auxílio financeiro em pecúnia de órgãos
governamentais brasileiros (Bolsa Trabalho, Bolsa Mérito, Auxílio Moradia,
Auxílio Acadêmico e etc.), nem exercer qualquer atividade remunerada, exceto
aquelas voltadas para fins curriculares e de iniciação científica, sob pena de
desligamento do PROMISAES a partir da data de admissão ao Projeto aqui
descrito, conforme diz o Art.7, Inciso XII, Portaria Nº 745, de 5 de junho de
2012.

3.8. Observar o disposto na Portaria nº 745, de 05 de junho de 2012, que
regulamenta a execução do PROMISAES e as normas deste Edital.

3.9. Assinar o Termo de Compromisso do PROMISAES juntamente com a
UFU.

3.10. Manter atualizados na UFU os seus dados pessoais.

4. DA SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO

4.1. O(a) estudante deverá obrigatoriamente preencher o cadastro online
de solicitação do Auxílio Financeiro PROMISAES/MEC disponibilizado no site da
PROAE (www.proae.ufu.br) e informar:

a)Nome;

b)Número de matrícula;

c) Curso;

d)CPF;

e)RNE (Registo Nacional de Estrangeiro);

f) País de origem;

g)Moeda corrente do seu país de origem;

h)Número de pessoas que compõem o seu grupo familiar
(INDEPENDENTE DA IDADE).

i) Somatório da renda bruta anual de todas as pessoas que
compõem o grupo familiar e demais informações solicitadas.

4.1.1. Grupo Familiar: considera-se Grupo Familiar, o núcleo de pessoas
unidas por laços afetivos, com ou sem laços consanguíneos, e que tenha como
tarefa principal o cuidado e proteção dos membros, que usufruem dos mesmos e
recursos financeiros e podem residir ou não no mesmo domicílio.

4.2. As informações fornecidas no cadastro online, com fins de pré-
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seleção, deverão manter conformidade com os documentos comprobatórios
protocolados; e a Renda Familiar Bruta Anual será convertida em Renda Per
Capita Familiar Mensal.

4.3. O cadastro da solicitação dos auxílios para as 1ª e 2ª chamadas
estará ativo no site da PROAE para preenchimento de acordo com as datas
estabelecidas no ANEXO A deste Edital.

4.3.1. O(A) ESTUDANTE/SOLICITANTE DEVERÁ PREENCHER UMA ÚNICA VEZ
O CADASTRO DISPONÍVEL NO SITE DA PROAE A CADA CHAMADA.

4.3.2. EM CASO DE MAIS DE UM PREENCHIMENTO, PARA FINS DE
INSCRIÇÃO, SERÁ CONSIDERADO O ÚLTIMO CADASTRAMENTO.

4.3.3. AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NO CADASTRO SÃO DE INTEIRA
RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE/SOLICITANTE.

4.3.4. O cadastramento do candidato implicará o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições para o processo seletivo contidas neste edital
e demais pertinentes à matéria.

4.4. A PROAE poderá promover duas chamadas deste Edital para todos os
campi, conforme disponibilidade orçamentária e financeira do PROMISAES/MEC
da UFU para o ano de 2019 e 2020.

4.4.1. A 1ª chamada com previsão em 8 (oito) parcelas vigerá de agosto de
2019 a março de 2020.

4.4.1.1. A 1ª chamada será exclusivamente para estudantes estrangeiros dos
Campi/UFU que NÃO ESTEJAM RECEBENDO o Auxílio PROMISAES/MEC
contemplado no EDITAL DIRES Nº 1/2019.

4.4.2. Em caso disponibilidade orçamentária e financeira será efetuada a 2ª
chamada com previsão de 5 (cinco) parcelas vigentes de novembro de 2019 a
março de 2020.

4.4.2.1. A 2ª chamada estará disponível para cadastro online em outubro no
site da PROAE, de acordo com o ANEXO A - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
AUXÍLIO PROMISAES 2019 - 1ª e 2ª chamada.

4.4.2.2. Na segunda chamada, um novo cadastro deverá ser preenchido pelos
estudantes interessados.

4.4.2.3. Não poderão participar da 2ª chamada o estudante com auxílio
financeiro PROMISAES DEFERIDO durante o processo seletivo da 1ª chamada
deste EDITAL DIRES Nº 2/2019.

4.4.2.4. O(a) estudante com solicitação indeferida por Renda Familiar
Mensal Per Capita e/ou reprovação por frequência na primeira chamada, NÃO
PODERÁ REALIZAR NOVA SOLICITAÇÃO NA SEGUNDA CHAMADA.

4.5. O(a) estudante deverá providenciar, anexar e protocolar toda
documentação constante no item 6 do presente edital no Setor de Protocolo do
Campus Santa Mônica, localizada no Bloco 3P - Reitoria, Sala 07, Campus Santa
Mônica.

4.6. Imprimir obrigatoriamente e preencher todos os campos do
Formulário de Inscrição; Formulário de Informações Socioeconômicas e
Declaração de Renda; e Declaração de Composição do Grupo Familiar e Renda
(ANEXOS 1, 2 e 8).

4.7. Imprimir obrigatoriamente e preencher o Termo de Compromisso; a
Declaração Negativa de Conclusão de Curso Superior; e Carta de Justificativa
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(ANEXOS 3, 4, e 6).

4.8. Quando necessário imprimir e preencher a Declaração de Moradia e a
Declaração de Compartilhamento de Aluguel (ANEXOS 5 e 7).

4.9. Após o período de cadastro no site da PROAE e protocolo da
documentação, será realizada pela DIRES/DIPAE a pré-seleção de estudantes
com Renda Familiar Mensal Per Capita de ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO e
SEM REPROVAÇÃO POR FREQUÊNCIA no primeiro semestre do ano de 2019.

5. DA ENTREVISTA

5.1. Após a pré-seleção efetuada pela DIPAE o(a) estudante
convocado(a) para entrevista através do e-mail pessoal cadastrado online
deverá comparecer no dia, horário e local informado.

5.1.1. Em caso de empate, todos com a mesma Renda Familiar Mensal Per
Capita serão convocados para a entrevista.

5.2. Durante a entrevista poderá ser solicitada documentação e/ou
informação complementar.

5.3. A tolerância para comparecer à entrevista será de no máximo 15
minutos do horário agendado.

5.4. O não comparecimento à entrevista SEM justificativa anterior ao
horário agendado resultará em INDEFERIMENTO da solicitação do auxílio.

5.5. O(a) estudante deverá acompanhar no e-mail pessoal informado no
formulário online, possíveis contatos do Assistente Social requisitando
esclarecimentos ou documentação complementar ao processo seletivo.

5.6. Acompanhar no endereço eletrônico da PROAE a publicação das listas
com resultado das solicitações (www.proae.ufu.br).

6. DOCUMENTAÇÃO A SER PROVIDENCIADA PELO CANDIDATO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

6.1. Formulário de Inscrição para o Auxílio Financeiro MEC/PROMISAES
(ANEXO 1).

6.2. Formulário de Informações Socioeconômicas e Declaração de Renda
(ANEXO 2).

6.3. Declaração de Composição do Grupo Familiar e Renda (ANEXO 8).

6.4. Termo de Compromisso PROMISAES (ANEXO 3).

6.5. Declaração Negativa de Conclusão de Curso Superior (ANEXO 4).

6.6. Carta do estudante justificando a solicitação (ANEXO 5).

6.7. Declaração de Composição do Grupo Familiar e Renda (ANEXO 8).

6.8. Confirmação de Matrícula e Histórico Escolar atualizado com CRA até
a data da inscrição.

6.9. Declaração do Coordenador do Curso conforme situações
contempladas no item 7.5.1.

6.10. Para candidatos de Transferência Interna (troca do Curso de
Graduação na UFU) será considerado o Histórico do Curso e coeficiente de
rendimento acadêmico referente ao mesmo Curso.

6.11. Cópias legíveis do CPF e do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)
atualizado.
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6.12. Cópia das 05 primeiras folhas do passaporte – incluindo folha do
visto VITEM IV renovado ou do Protocolo de Prorrogação de Visto junto à Polícia
Federal.

6.13. Cópia legível da frente do Cartão Bancário, indicando nome, agência
e nº da conta corrente no Banco do Brasil.

6.14. Cópias legíveis e identificadas dos extratos dos últimos quatro
meses de TODAS as contas bancárias e TODOS os cartões de créditos
vinculados ao CPF do estudante.

6.15. Documentação comprobatória dos gastos mensais do estudante
(cópia da última fatura): Energia elétrica, aluguel, condomínio, água, telefone,
plano de saúde, tv a cabo, internet e assemelhados.

6.16. Cópia da renovação de contrato de aluguel ou contrato vigente caso
o(a) discente resida em imóvel alugado, juntamente com a cópia do último
recibo de pagamento (assinado e datado).

6.16.1. Caso o contrato não esteja em nome do(a) discente deverá
apresentar também uma DECLARAÇÃO DE MORADIA assinada pelo locatário
citado no contrato, informando o número do RG e CPF do declarante (ANEXO 6).

6.16.2. Caso de moradia compartilhada apresentar a DECLARAÇÃO DE
COMPARTILHAMENTO DE ALUGUEL informando os nomes dos moradores e CPF
(ANEXO 7).

6.17. Comprovantes de participação do estudante em atividades
acadêmicas em ensino, pesquisa ou extensão (oficinas, eventos, seminários,
monitorias, projetos de extensão, etc.) relacionadas ao curso de graduação em
2018/2 e 2019/1. Para os ingressantes em 2019/1 apresentar apenas deste
semestre.

6.18. Cronograma de atividades em ensino, pesquisa ou extensão a serem
desenvolvidas na UFU no segundo semestre de 2019, assinado juntamente com
um professor responsável, em que se detectem os aspectos relacionados no
item 6.17.

6.19. O(a) candidato(a) que apresentar documentação incompleta,
rasurada, desatualizada ou incompatível com as informações prestadas no
formulário online, ou na entrevista terá sua inscrição INDEFERIDA.

6.20. Sob nenhuma hipótese serão aceitos documentos entregues de
forma presencial ou e-mail da DIPAE/DIRES/PROAE.

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

7.1. Não ter sido reprovado POR FREQUÊNCIA no semestre 2019/1 e
durante a vigência do Auxílio.

7.2. Participações em atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e
extensão relacionadas ao curso de graduação, preferencialmente as
contribuições do contexto cultural e social do país de origem. Este item é
classificatório.

7.3. Custo de vida local.

7.4. Índice de desenvolvimento humano (IDH) do país de origem do
estudante.

7.5. Ser estudante-convênio do PEC-G, regularmente matriculado em
curso de graduação presencial em pelo menos 4 (quatro) componentes
curriculares (disciplinas) ou 16 (dezesseis) créditos na Universidade Federal de
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Uberlândia, ou:

7.5.1. Apresentar justificativa da Coordenação do Curso nas situações em
que esteja em processo de Diplomação, no caso concreto e não haja mais
disciplinas a serem cursadas no semestre além da(s) que se encontrar
matriculado(a) e que tal fato não tenha decorrido de manobra do(a) próprio(a)
discente na intenção de procrastinar a conclusão do curso.

7.6. Coeficiente de Rendimento Acadêmico/CRA, segundo normas da UFU
e Renda Familiar Mensal Per Capita DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO; a Renda
Familiar Bruta Anual será convertida em Renda Familiar Mensal Per Capita.

7.6.1. De acordo a disponibilidade orçamentária e financeira, a critério da
PROAE, discentes com CRA GERAL MENOR QUE 6.0 e atendam aos outros
requisitos deste edital podem participar do processo seletivo nas seguintes
condições

7.6.1.1. Renda Familiar Mensal Per Capita DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO
vigente (R$998,00):

a)Depois de selecionados os participantes com CRA MAIOR QUE
6.0 de acordo com o item 7.6;

b)CRA do semestre anterior MAIOR OU IGUAL a 6.0;

c) Parecer social favorável e indicativo de vulnerabilidade
psicossocial e/ou econômica;

d)A classificação será efetuada considerando-se os MENORES
valores da Renda Familiar Mensal Per Capita e MAIOR IDH do país
de origem.

7.6.1.2.  Renda Familiar Mensal Per Capita DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO
E MEIO (R$1.497,00):

a)Após a seleção de participantes em conformidade ao item
7.6.1.1;

b)CRA do semestre anterior MAIOR OU IGUAL a 6.0;

c) Parecer social favorável e indicativo de vulnerabilidade
psicossocial e/ou econômica;

d)O Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) será a MÉDIA
ARITMÉTICA SIMPLES dos CRAs dos dois semestres anteriores
ao presente Edital;

e)Serão selecionados os estudantes de MAIOR CRA considerando
a média obtida;

f) Em caso de empate será classificado o estudante com MENOR
Renda Familiar Mensal Per Capita.

7.7. Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas
disponíveis se os candidatos não atenderem aos requisitos de qualificação ao
auxílio.

8. RESULTADO

8.1. As solicitações serão avaliadas conforme os critérios de seleção do
presente edital.

8.2. O resultado preliminar será divulgado, conforme ANEXO A, por meio
da publicação de Lista de Selecionados na página da PROAE (www.proae.ufu.br).
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9. DOS RECURSOS

9.1. O candidato que desejar interpor recurso ao Resultado do processo
seletivo poderá fazê-lo, por escrito, descrevendo a justicava do recurso.

9.2. O Recurso, quanto ao indeferimento da solicitação poderá ser
encaminhado à DIRES/PROAE até o prazo de cada chamada fixado no
cronograma do ANEXO A deste edital.

9.3. O formulário de recurso estará disponível no site PROAE e deverá ser
entregue pessoalmente no Setor de Protocolo do Campus Santa Mônica,
localizada no Bloco 3P - Reitoria, Sala 07, Campus Santa Mônica devidamente
descrito o motivo do recurso e assinado pelo estudante.

9.4. A resposta ao recurso será encaminhada para o e-mail do(a)
estudante pela coordenação da DIPAE de acordo com o cronograma contido no
ANEXO A deste Edital.

10. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

10.1. O resultado final será divulgado por publicação de Lista de
Selecionados na página da PROAE conforme cronograma (ANEXO A) deste Edital.

10.2. Não serão fornecidos resultados por telefone.

10.3. A assinatura dos termos de compromisso será efetivada pela
DIRES/PROAE e terá de ser ratificada pelos estudantes classificados no
processo. Os estudantes já deverão ter incluído os termos em suas
documentações protocoladas, e necessitarão comparecer ao local em dias e
horários informados na publicação da homologação dos resultados.

11. DO ACOMPANHAMENTO

11.1. O(a) discente contemplado(a) com o Auxílio PROMISAES/MEC terá
seu desempenho acadêmico acompanhado pela Equipe Técnica da DIRES
durante a vigência do auxílio.

11.1.1. Os selecionados nos itens 7.7.1.1 e 7.7.1.2 serão acompanhados
pela equipe técnica da DIRES/DIPAE.

11.2. Em caso de dificuldades psicossociais e pedagógicas que estejam
comprometendo o desempenho acadêmico ou dificultando a sua adaptação ao
ambiente universitário, o(a) discente deverá informar à Equipe Técnica da DIRES
e solicitar o apoio necessário.

11.3. Cabe à DIPAE/DIRES proceder à avaliação do acompanhamento do
desempenho acadêmico do(a) discente atendido(a) pelo Auxílio
PROMISAES/MEC, e se for o caso, solicitar o desligamento.

12. DO INÍCIO DA VIGÊNCIA E PERMANÊNCIA NO AUXÍLIO
PROMISAES/UFU

12.1. A 1ª chamada, prevista em 8 (oito) parcelas vigentes de agosto de
2019 a março de 2020.

12.1.1. Caso haja 2ª chamada será prevista em 5 (cinco) parcelas de
novembro de 2019  a março de 2020.

12.2. O auxílio concedido ao/a estudante iniciará após assinatura do
representante da UFU no Termo de Compromisso e obedecerá ao período de
vigência do auxílio.

12.3. A concessão sistemática de auxílios PROMISAES ao estudante terá
validade pelo tempo máximo de duração conforme o Projeto Pedagógico de cada
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curso na UFU levando em consideração a data da primeira concessão do auxílio
e a disponibilidade orçamentária e nanceira do PROMISAES/MEC/UFU.

12.4. O/a estudante deverá informar qualquer alteração pertinente à vida
acadêmica e/ou socioeconômica familiar conforme previsto no termo de
compromisso do referido auxílio.

12.5. A permanência no auxílio financeiro PROMISAES leva em
consideração as normas estabelecidas no Protocolo do PEC-G, na Portaria da
SESu/MEC nº 745/2012 e nos requisitos deste edital.

13. DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO

Garantidos a ampla defesa e o contraditório, após estudo realizado pela
DIRES/PROAE, o auxílio financeiro PROMISAES recebido poderá ser suspenso ou
cancelado, em qualquer uma das seguintes condições:

13.1. Conclusão do Curso na UFU ou integralização curricular, incluindo a
defesa do TCC.

13.2. Trancamento geral de matrícula, com exceção de casos de doença
grave do beneficiário ou de familiares.

13.3. Pedido de desligamento do  PROMISAES, do PEC-G ou da UFU por
parte do(a) beneficiário(a).

13.4. Abandono de curso.

13.5. Transferência para outra IFES não atendida pelo PROMISAES.

13.6. Substancial mudança de condição socioeconômica do(a)
beneficiário(a), discordante à observância das prioridades do PROMISAES e seus
documentos de referência.

13.7. Falecimento do(a) beneficiário(a).

13.8. Após identificada fraude, falsidade, omissão de informações ou
documentação solicitada.

13.9. Não atualização de prorrogação de visto anual junto a Polícia
Federal.

13.10. Não atender aos critérios de acompanhamento validados com a
Equipe Técnica da DIRES durante a vigência do auxílio.

13.11. Descumprimento dos demais critérios estabelecidos no Protocolo do
PEC-G, principalmente no que se refere à Cláusula 17, § 1º ao 8º, sob pena de
desligamento e suspensão do benefício; bem como às diretrizes estabelecidas
pela Portaria Nº 745 de 5 de junho de 2012 e aos requisitos do EDITAL DIRES
Nº 2/2019, PROCESSO SEI nº 23117.062547/2019-13.

13.12. Em caso de cancelamento ou suspensão, e havendo recebimento
indevido, o(a) estudante deverá restituir à UFU os valores recebidos
indevidamente, ficando sujeito a processo administrativo.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A assinatura prévia do Termo de Compromisso não assegura a
seleção do(a) estudante para o PROMISAES.

14.2. O preenchimento incompleto de qualquer campo do formulário de
inscrição implicará a desclassificação do(a) candidato(a).

14.3. Será desclassificado(a) o(a) candidato(a) que informar os dados
bancários incorretos ou cuja conta corrente esteja inativa ou bloqueada ou em
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nome de terceiros.

14.4. Será admitida inscrição por procuração desde que o(a) respectivo(a)
mandato(a) tenha firma reconhecida e, ainda, mediante apresentação pelo(a)
outorgado(a) de documento de identidade:

14.4.1. Deverão, também, serem apresentados todos os documentos
relativos ao(a) candidato(a) exigidos neste edital.

14.5.  Os estudantes da UFU que estiverem em alguma das situações
previstas em uma das cláusulas do item 13 do presente Edital, não poderão
participar deste processo de seleção.

14.6. O/a estudante que nunca solicitou auxílio PROMISAES poderá
solicitá-lo nos períodos citados no ANEXO A.

14.7. O/a estudante que já solicitou o auxílio financeiro PROMISAES em
Editais anteriores e tiveram solicitação indeferida poderá realizar nova
solicitação nos períodos citados no ANEXO A.

14.8. Os estudantes que tiveram o auxílio suspenso/cancelado pela
DIPAE/PROAE poderão realizar nova solicitação nos prazos definidos neste
edital.

14.9. Situações não previstas no presente Edital poderão ser analisadas,
caso a caso pela PROAE.

14.10. Informações sobre a solicitação do auxílio poderão ser obtidas no
seguinte endereço:

Campi Uberlândia:

Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bairro Santa Mônica, Campus Santa Mônica,
Uberlândia – MG, no horário de 9h as 12h e 13h30min às 16h30min, Bloco 3E,
Sala 125, pelo telefone (34) 3230-9556 ou pelo e-mail dipae@proae.ufu.br.

Os interessados devem acessar o site www.proae.ufu.br onde estarão
disponibilizadas as orientações, os procedimentos para solicitação, os
Formulários de inscrição, Informações Socioeconômicas e Declaração de Renda,
Termo de Compromisso, Declaração Negativa de Conclusão de Curso Superior,
Declaração de Moradia, Carta de Justificativa, Declaração de Compartilhamento
de Aluguel, Declaração de Composição do Grupo Familiar e Renda e o Formulário
de Recurso.

 

Documento assinado eletronicamente por Juliana Pereira da Silva Faquim,
Diretor(a), em 13/08/2019, às 16:23, 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 Klênio Antônio Sousa,
Coordenador(a), em 13/08/2019, às 16:35, 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 13/08/2019, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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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 1454958 e o código CRC C7654D43.

ANEXOS AO MINUTA DE EDITAL

DOS ANEXOS

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

I - ANEXO A - Cronograma Atividades PROMISAES Edital
2_2019_1ª e 2ª chamada (SEI nº1465570).

II - ANEXO 1 – Formulário de Inscrição (SEI nº 1392381).

III - ANEXO 2 – Formulário de Informações Socioeconômicas e
Declaração de Renda (SEI nº 1392382).

IV - ANEXO 3 – Termo de Compromisso (SEI nº1409160).

V - ANEXO 4 - Declaração Negativa de Conclusão de Curso
Superior (SEI nº 1409161 ).

VI - ANEXO 5 - Carta de Justificativa PROMISAES (SEI nº
1409162).

VII - ANEXO 6 – Declaração de Moradia (SEI nº 1409163).

VIII - ANEXO 7 – Declaração de Compartilhamento de Aluguel (SEI
nº1409164 ).

IX - ANEXO 8 - Declaração de Composição do Grupo Familiar e
Renda (SEI nº 1409165)

X - Formulário_de_recurso (SEI nº 1392390).

Referência: Processo nº 23117.062547/2019-13 SEI nº 1454958
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