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EDITAL PROAE Nº 8/2019

21 de agosto de 2019

Processo nº 23117.064815/2019-23

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil - PROAE, em conformidade com as
Resoluções 03/2013, 01/2015,  05/2015 e 02/2015 do Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis (CONSEX) da Universidade Federal de Uberlândia, e considerando a Portaria
Normativa  n. 39, de 12 de dezembro de 2007, a Resolução n. 15/2009 do Conselho Universitário
que estabelece a política de assistência estudantil na Universidade Federal de Uberlândia, o
Decreto n. 7234/2010 que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES)  do Ministério de Educação, torna público o PROCESSO DE INCLUSÃO E /OU
ALTERAÇÃO DE AUXÍLIOS PARA ESTUDANTES QUE JÁ SÃO ASSISTIDOS PELA
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UFU em 2019.

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Poderão solicitar inclusão e/ou alteração de auxílios previstos neste
Edital o(a) estudante que já é assistido com pelo menos um dos auxílios
oferecidos pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil previstos na Política de
Assistência Estudantil da UFU que estejam em primeira graduação presencial,
regularmente matriculados e frequentando pelo menos 03 (três) componentes
curriculares (disciplinas) ou em Mobilidade Internacional pela Diretoria de
Relações Internacionais – DRII sem auxílio, cuja renda familiar bruta mensal per
capita seja igual ou inferior a um salário mínimo vigente (R$ 998,00), exceto
para Auxílio Acessibilidade, cuja renda familiar bruta mensal per capita deverá
ser igual ou inferior a um salário mínimo e meio vigente (R$ 1.497,00).

1.2.  A concessão dos auxílios solicitados neste Edital está condicionada
a disponibilidade orçamentária e nanceira do MEC/PNAES para a UFU no ano de
2019 e a quantidade de vagas disponíveis, previstas neste Edital. 

2. DOS AUXÍLIOS DISPONIBILIZADOS PARA
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO

2.1. Campi Uberlândia

2.1.1. Auxílio Moradia - somente para troca de vaga na moradia
estudantil  por auxílio moradia  

2.1.2. Auxílio Alimentação

2.1.3. Auxílio Acessibilidade

2.1.4. Vaga na Moradia Estudantil

2.1.5. Auxílio Mobilidade Internacional

2.1.6. Auxílio Instrumental Odontológico

2.2. Campus Pontal

2.2.1. Auxílio Alimentação

Boletim de Serviço Eletrônico em
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2.2.2. Auxílio Acessibilidade

2.2.3. Auxílio Mobilidade Internacional

2.3. Campus Monte Carmelo

2.3.1. Auxílio Acessibilidade

2.3.2. Auxílio Mobilidade Internacional

2.4. Campus Patos de Minas

2.4.1. Auxílio Acessibilidade

2.4.2. Auxílio Mobilidade Internacional

3. DA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIOS

3.1. Para solicitar inclusão e/ou alteração o(a) estudante deverá
obrigatoriamente preencher o cadastro on-line de solicitação dos auxílios
disponíveis no site da PROAE (www.proae.ufu.br). 

3.2. O cadastro da solicitação dos auxílios estará ativo no site da PROAE
para preenchimento de acordo com as datas estabelecidas no Anexo deste
Edital.

3.3. Cada estudante deverá marcar no Formulário de Cadastro online de
alteração/inclusão quais os auxílios que estará solicitando, sendo de sua inteira
responsabilidade a opção assinalada.

3.4. EM CASO DE MAIS DE UM PREENCHIMENTO, PARA FINS DE
CLASSIFICAÇÃO, SERÁ CONSIDERADO O ÚLTIMO CADASTRO PREENCHIDO;

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

3.6. Após o período de cadastro no site da PROAE, será realizada a
classificação dos (as) estudantes de acordo com a renda informada;

3.7. Em caso de empate do último classificado, todos com a mesma
renda familiar bruta per capita serão selecionados para análise socioeconômica;

3.8. Será divulgada lista de estudantes selecionados (as) para  no site
da PROAE;

3.9. O (a) estudantes selecionados (as) receberão um e-mail com as
orientações sobre procedimentos e prazos necessários para o recadastramento
socioeconômico;

3.10. O número de estudantes selecionados será determinado pela PROAE,
conforme o número de vagas ou conforme a disponibilidade orçamentária e
financeira do MEC/ PNAES da UFU para o ano de 2019,  bem como de acordo
com sua capacidade operacional e estrutural, e o cumprimento dos prazos
estabelecidos nos cronogramas contidos no Anexo deste Edital;

3.11.  As informações fornecidas sobre renda no cadastro on-line deverão
estar em conformidade com os documentos comprobatórios que serão
apresentados no momento do recadastramento socioeconômico;

4. DO RECADASTRAMENTO/ANÁLISE SOCIOECONÔMICA

4.1. Caso a análise socioeconômica do estudante tenha sido realizada há
mais de dois anos, o(a) estudante será submetido ao recadastramento,
devendo apresentar o formulário socioeconômico, disponível no site da PROAE,
com cópia de toda documentação comprobatória solicitada no referido
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formulário, conforme item 3.9.

4.2. Se a análise socioeconômica tiver sido realizada em um período
inferior a dois anos, mas houver alteração no contexto socioeconômico familiar
do estudante, será realizado recadastramento.

4.3. Durante o processo de análise socioeconômica/recadastramento a
equipe de Assistentes Sociais da DIASE/PROAE, poderá realizar contato
telefônico e/ou via e-mail informado pelo(a) estudante no cadastro on-
line, além de visita domiciliar e solicitar documentos complementares para
comprovação da situação apresentada.

4.4. Caso o(a) estudante não apresente a documentação solicitada para
recadastramento, dentro do prazo estipulado conforme item 3.9 pelo
profissional do serviço social, os auxílios que o(a) estudante já recebe serão
cancelados.

4.5. Caso o(a) estudante não atenda aos critérios estabelecidos neste
edital e os demais critérios estabelecidos nas Resoluções 03/2013, 01/2015,
04/2015 e 02/2015 do Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis
(CONSEX), os auxílios que o(a) estudante já recebe serão cancelados.

4.6. Para a Análise Socioeconômica serão considerados 7 indicadores:

4.6.1. Procedência escolar em que o(a) estudante cursou o Ensino Médio;

4.6.2. Situação de Moradia do(a) Estudante;

4.6.3. Condição de Moradia da família do(a)  Estudante;

4.6.4. Ocupação profissional do grupo familiar do(a) Estudante;

4.6.5. Renda per capita bruta;

4.6.6. Bens patrimoniais e financeiros;

4.6.7. Veículos.

4.7. Na análise socioeconômica do(a) estudante serão atribuídos pontos
para cada indicador e a soma desta pontuação resultará na classificação
socioeconômica do(a) estudante, ou seja, a menor pontuação indica a
classificação socioeconômica “E” que é a de maior vulnerabilidade.

4.7.1. Classificação socioeconômica “E”

4.7.2. Classificação socioeconômica “D”

4.7.3. Classificação socioeconômica “C”

4.7.4. Classificação socioeconômica “B”

4.7.5. Classificação socioeconômica “A”

4.8. Os critérios de análise socioeconômica baseiam-se na combinação de
variáveis econômicas e sociais para determinação da situação de
vulnerabilidade do(a) estudante e sua família, e para isso será considerada
metodologia específica para esse fim e parecer do Serviço Social.

4.9. Caso não haja disponibilidade orçamentária e nanceira do
MEC/PNAES para a UFU no ano de 2019 para atender todas as solicitações, após
conclusão da análise socioeconômica, serão considerados os seguintes critérios
de classificação: renda familiar bruta per capita, pontuação dos indicadores e
classificação socioeconômica após parecer social.

5. DO RESULTADO 
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5.1.  Os resultados serão divulgados no site da PROAE de acordo com
cronograma deste Edital.

5.2. As datas para assinaturas dos termos de responsabilidade serão
divulgadas juntamente com os resultados.

5.3. Os auxílios pagos em pecúnia serão incluídos para pagamento no
primeiro mês subsequente, após a assinatura dos termos de responsabilidade,
exceto paro auxílio mobilidade internacional.

5.4. O motivo do indeferimento da solicitação de auxílios será divulgado
juntamente com o resultado.

5.5. A lista de resultado será única para todos os campi e por modalidade
de auxílio. Serão considerados os seguintes critérios de classificação: renda
familiar bruta per capita, pontuação dos indicadores e classificação
socioeconômica após parecer social.

5.6. Permanecendo o empate de todos os critérios de classificação
citados serão convocados todos os (as) estudantes que estiverem nessa
condição.

5.7. Os (as) estudantes que tiveram parecer social favorável para
solicitação de alteração/inclusão, caso não haja disponibilidade orçamentária e
financeira do MEC/PNAES da UFU para o ano de 2019, comporão lista de espera.

5.8. Os (as) estudantes em lista de espera serão convocados, por e-mail,
conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do MEC/PNAES da UFU
para o ano de 2019 no período de vigência desse Edital.

6. DO RECURSO

6.1. O (a) estudante poderá apresentar recurso em formulário próprio
disponível no site da PROAE , descrevendo a justificativa do recurso.

6.2. O formulário de recurso deverá ser entregue nas Unidades da DIASE
em cada campi até dois dias úteis após publicação do resultado.

6.3. A resposta ao recurso será encaminhada para o e-mail do(a)
estudante pela coordenação da DIASE.

7. DO INÍCIO DA VIGÊNCIA E PERMANÊNCIA DO AUXÍLIO 

7.1. O auxílio concedido ao/a estudante só se iniciará após assinatura do
Termo de Responsabilidade por parte do estudante, obedecendo ao período
letivo.

7.2. O Termo de Responsabilidade deverá ser assinado em data, horário
e local informados aos(as) no site da PROAE aos (as) estudantes que tiveram
as auxílios deferidos.

7.3. Os(as) estudantes que tiverem auxílios pagos em pecúnia DEFERIDO
deverão ter Conta Corrente aberta em seu nome em qualquer Banco (com
exceção dos bancos digitais) e apresentar cópia do cartão da conta à
DIASE/PROAE no ato da assinatura do termo de responsabilidade.

7.4. Os auxílios terão validade pelo tempo máximo de duração de cada
curso na UFU conforme o Projeto Pedagógico levando em consideração a data da
primeira liberação do auxílio e a disponibilidade orçamentária e nanceira do
MEC/PNAES para a UFU no ano de 2019.

7.5. O/a estudante deverá informar qualquer alteração pertinente à vida
acadêmica e/ou socioeconômica familiar, conforme previsto no termo de
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responsabilidade do referido auxílio e nas Resoluções CONSEX vigentes que
regulamentam a assistência estudantil na UFU.

7.6. A permanência nos auxílios de assistência estudantil leva em
consideração os requisitos estabelecidos nas Resoluções CONSEX vigentes que
regulamentam a assistência estudantil na UFU.

8. DOS CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÕES DE CADA AUXÍLIO

8.1. Gerais

8.1.1. Apresentar a documentação exigida

8.1.2. Estar regularmente matriculado e frequentando, no mínimo, três
disciplinas no semestre ou matriculados somente em mobilidade internacional
na modalidade sem bolsas ou auxílios para este fim ;

8.1.3. Obedecer aos prazos estipulados.

8.2. Auxílio Moradia

8.3. Somente para estudante solicita troca de vaga na moradia
estudantil  por este auxílio;  

8.3.1. O/a estudante cuja família resida em cidade distinta da qual o
mesmo reside e realiza suas atividades acadêmicas;

8.3.2. Residir na moradia estudantil há pelo menos 1(um) ano;

8.3.3. O valor do auxílio moradia será de R$400,00 (quatrocentos reais), a
ser creditado em conta corrente do estudante durante o período letivo e férias.

8.4. Auxílio Alimentação

8.4.1. Será concedida somente alteração de alimentação de uma refeição
para duas refeições, para os campi que possuem Restaurante Universitário.

8.5. Auxílio Acessibilidade

8.5.1. 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.

8.5.2. Apresentar documento que comprove estar cadastrado no CEPAE –
Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial.

8.5.3. Estar inscrito em pelo menos 3 (três) componentes curriculares no
período letivo, salvo parecer em contrário expedido pelo Centro de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial/UFU – CEPAE.

8.5.4. Não exercer atividade remunerada pública ou privada.

8.5.5. O valor do auxílio acessibilidade será de R$400,00 (quatrocentos
reais) a ser creditado direto em conta corrente do estudante durante o período
letivo.

8.5.6. O auxílio será concedido para estudante com até um salário mínimo
e meio de renda bruta per capita em virtude de ser custeado pelo Programa
INCLUIR.

8.5.7. Estar entre os(as) estudantes classificados como “E” e “D”,
preferencialmente, e “C” se ainda houver disponibilidade orçamentária conforme
o item anterior.

8.6. Vaga Moradia Estudantil (Somente para Uberlândia)

8.6.1. O/a estudante cuja família resida em cidade distinta da qual o
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mesmo reside e realiza suas atividades acadêmicas.

8.6.2. Ao/a estudante que for contemplado(a) com a vaga na moradia
estudantil, também serão concedidos o auxílio alimentação (duas refeições) e
auxílio transporte urbano.

8.6.3. Durante período de férias acadêmicas o auxílio transporte urbano e
alimentação, para os estudantes que ocupam vaga na moradia estudantil, serão
mantidos para aqueles que entregarem a declaração de execução de atividades
acadêmicas, aprovada pelo orientador com anuência da unidade acadêmica,
dentro do prazo estabelecido pela PROAE/UFU.

8.7. Auxílio Mobilidade Internacional

8.7.1. Ter sido classificado em edital de Mobilidade Internacional sem
auxílio pela Diretoria de Relações Internacionais – DRII ou esteja passando pela
seleção da DRII. Caso for selecionado paro auxílio mobilidade, o(a) estudante
deverá apresentar documentação que comprove ter sido classificado sem auxílio
no momento da assinatura do termo de responsabilidade.

8.7.2. O valor do auxílio Mobilidade Internacional será de R$ 1.800,00 por
um período máximo de 5 (cinco) meses a partir do início da mobilidade e/ou
solicitação sendo depositado mensalmente para o estudante. 

8.7.3. O estudante tem a responsabilidade de informar a DIASE a data do
início da mobilidade para que possa ser solicitado o pagamento do auxílio.

8.7.4. O(a) estudante contemplado(a) com auxílio mobilidade, em usufruto
dos auxílios alimentação, moradia, transporte e vaga na moradia estudantil,
terão esses auxílios suspensos pelo período de vigência do auxílio mobilidade.
No retorno da mobilidade o(a) estudante deverá informar a DIASE e realizar o
recadastramento, se necessário.

8.7.5. O (a) estudante que tiver sido classificado em edital de Mobilidade
Internacional sem auxílio pela Diretoria de Relações Internacionais – DRII e já
estiver em mobilidade, anterior a publicação deste Edital poderá solicitar Auxílio
Mobilidade Internacional conforme item 3 deste edital;

8.8. Auxílio Material Odontológico (Somente para estudantes do
Curso de Graduação em Odontologia)

8.8.1. Este auxílio consiste no empréstimo do kit de instrumentais
odontológicos que o(a) estudante utilizará durante o curso.

9. DAS VAGAS 

9.1. Serão disponibilizadas, para todos os campi, para cada modalidade,
a seguinte quantidade de vagas:

9.1.1. Auxílio Moradia (troca de vaga na moradia estudantil  por auxílio
moradia)- 5 vagas

9.1.2. Auxílio Alimentação - 10 vagas

9.1.3. Auxílio Acessibilidade - 4 vagas 

9.1.4. Vaga na Moradia Estudantil - 6 vagas

9.1.5. Auxílio Mobilidade Internacional - 2 vagas

9.1.6. Auxílio Instrumental Odontológico -2 vagas

10. DOS INDEFERIMENTOS

10.1. As solicitações serão indeferidas quando o (a) estudante:
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10.1.1. Não apresentar quaisquer dos documentos solicitados;

10.1.2. Não cumprir os prazos previstos neste Edital e/ou não atender o
prazo estabelecido de solicitações feitas pela equipe da DIASE;

10.1.3. Estiver cursando segunda graduação

10.1.4. Não estiver matriculado em pelo menos 3(três) componentes
curriculares (disciplinas), exceto os estudantes que já estiverem em mobilidade
internacional;

10.1.5. Possuir renda per capita superior a um salário mínimo vigente,
exceto para solicitações de auxílios Acessibilidade;

10.1.6. Possuir renda per capta superior a um salário mínimo e meio vigente
para solicitações de auxílio Acessibilidade;

10.1.7. Obter classificação socioeconômica “A”, “B” e “C” em solicitações de
auxílios que não o auxílio Acessibilidade;

10.1.8. Obter classicação socioeconômica “A”, “B” em solicitações de
auxílios Acessibilidade;

10.1.9. Não atender aos critérios estabelecidos para cada auxílio;

10.1.10. Não assinar o Termo de Responsabilidade dentro do prazo estipulado
no cronograma;

10.1.11. Usar de fraude, falsidade, omissão de informações ou de
documentação durante o processo de análise.

11. DOS CANCELAMENTOS 

11.1. As modalidades de auxílio recebidas poderão ser suspensas ou
canceladas, em qualquer uma das seguintes condições:

11.1.1. Conclusão do curso de graduação;

11.1.2. Sob solicitação do(a) estudante;

11.1.3. Trancamento total de matrícula;

11.1.4. Desligamento da UFU;

11.1.5. Abandono de curso;

11.1.6. Descumprimento dos demais critérios estabelecidos nas Resoluções
03/2013, 01/2015, 04/2015 e 02/2015 do Conselho de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis (CONSEX); 

11.1.7. Mudanc
�

a da realidade socioecono
�

mica do(a) estudante, perdendo a
sua classificac

�
ã o para a modalidade de auxílio concedido;

11.1.8. Omissão de informações ou de documentação solicitada;

11.1.9. Após identicadas fraude, falsidade, omissão de informações.

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

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. O (a) estudante que tiver auxílios concedidos por este Edital, será
recadastrado(a) conforme as normas do Edital que estiver vigente no período do
próximo recadastramento.
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12.2. O (a) estudante que após recadastramento tiver renda familiar bruta
per capita superior a um salário mínimo e/ou classificação socioeconômica “A”,
“B” e “C" e não terá as alterações/ inclusões concedidas e terá os demais
auxílios que recebe cancelados.

12.3. Informações sobre as solicitações de auxílios poderão ser obtidas
nos seguintes endereços:

12.3.1. Campi Uberlândia

12.3.2. Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bairro Santa Mônica, Campus
Santa Mônica, Uberlândia  – MG, no horário de 9h às 12h e 13h às 16 h, Bloco
3E, Sala 125, pelo telefone (34) 3230-9557 ou pelo e-mail diase@proae.ufu.br. 

12.3.3. Campus Pontal

12.3.4. Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã - Ituiutaba – MG, no horário de 8h às
11h30min e de 13h30min às 17h30min de segunda à sexta-feira, pelo telefone
(34) 3271-5206 ou pelo e-mail diasepontal@ufu.br.

12.3.5. Campus Patos de Minas

12.3.6. Av. Getúlio Vargas, nº 230, Bairro Centro, Patos de Minas - MG, no
horário de 08h às 11h e de 13h às 17h de segunda à sexta-feira, pelo telefone
(34) 3823-3714 ou pelo e-mail diasepm@ufu.br.

12.3.7. Campus Monte Carmelo

12.3.8. Rodovia LMG-746, Km 1, Bloco 1B, Sala 1B304, Monte Carmelo -MG,
no horário de 07h30min às 12h30min de segunda à sexta-feira, pelo telefone
(34) 3810-1023 ou pelo e-mail diasemc@ufu.br.

Documento assinado eletronicamente por Clara Rodrigues da Cunha
Oliveira, Coordenador(a), em 21/08/2019, às 17:23, 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 Juliana Pereira da Silva Faquim,
Diretor(a), em 22/08/2019, às 17:41, 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 22/08/2019, às 20:35, 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 1487491 e o código CRC B3F96631.

 

 

 

Referência: Processo nº 23117.064815/2019-23 SEI nº 1487491
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