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NOTA Nº 11/2019/PROAE/REITO-UFU
PROCESSO Nº 23117.062547/2019-13

INTERESSADO:
DIRETORIA DE INCLUSÃO, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, PRÓ-

REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, DIVISÃO DE PROMOÇÃO DE
IGUALDADES E APOIO EDUCACIONAL, ESTUDANTES DA UFU

ERRATA

 

No Edital PROAE nº 6/2019 que dispõe sobre o PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PREVISTO NO
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - PROMISAES  Nº 2/2019 – TODOS OS CAMPI.

 

Onde se lê:

(No Item 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."

Leia-se:

"A execução do auxílio financeiro, também está condicionada a disponibilidade
orçamentária e financeira do PROMISAES/MEC para a UFU no ano de 2019."

 

 Onde se lê:

(No Item 3.1)

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

Leia-se:

"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 Uberlândia e cuja renda familiar bruta mensal                                         per capita
seja igual ou inferior a um salário mínimo (BRL)."

 

 Onde se lê:

(No Item 3.6)

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

Leia-se:

"Obter índice de frequência às aulas e rendimento acadêmico conforme as normas da UFU
e conforme as normas do Protocolo do PEC-G."

 

 Onde se lê:



(No Item 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."

Leia-se: 

"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. A 2ª chamada
será exclusiva para os estudantes contemplados pelo EDITAL DIRES nº                              01/2019 QUE
ESTEJAM RECEBENDO O AUXÍLIO."

 

Onde se lê: 

(No Item 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.

Leia-se:

"A 2ª chamada tem previsão de 5 (cinco) parcelas vigentes de novembro de 2019 a março
de 2020."

 

Onde se lê: 

(No Item 4.4.2.2)

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

Leia-se: 

"Na segunda chamada, o cadastro deverá ser preenchido exclusivamente pelos estudantes
contemplados pelo EDITAL DIRES nº 01/2019 que estejam recebendo o auxílio."

 

Onde se lê: 

(No Item 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."

Leia-se:

"O(a) estudante deverá entregar toda documentação constante no item 6 do presente
edital no ato da entrevista na DIPAE, localizada no Bloco 3E - Sala 125, Campus Santa Mônica."

 

Onde se lê: 

(No Item 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."

Leia-se: "Após o período de cadastro no site da PROAE será realizada pela DIPAE a pré-
seleção de estudantes com Renda Familiar Mensal Per Capita de ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO E
MEIO, SEM REPROVAÇÃO POR FREQUÊNCIA no primeiro semestre do ano de 2019 e que                             
estejam de acordo com o Item 3 desse edital para o processo de entrevista e entrega de documentação."  



 

Re�rada do Item 6.7 desse Edital.

 

Re�rada do Item 6.20 desse Edital.

 

Onde se lê:

(No Item 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 conver�da em Renda
Familiar Mensal Per Capita."

Leia-se: 

"Coeficiente de Rendimento Acadêmico/CRA igual ou superior a 60, segundo normas da
UFU e Renda Familiar Mensal Per Capita DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO."

 

Re�rada do Item 7.6.1 desse Edital.

 

Re�rada do Item 7.6.1.1 desse Edital.

 

Re�rada do Item 7.6.1.2 desse Edital.

 

Onde se lê: 

(No Item 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 mo�vo do recurso e assinado pelo                               
 estudante."

Leia-se: 

"O formulário de recurso estará disponível no site PROAE e deverá ser entregue
pessoalmente na DIPAE, localizada no Bloco 3E - Sala 125, Campus Santa Mônica devidamente descrito o
mo�vo do recurso e assinado pelo estudante."

 

 Onde se lê:

(No Item 10.3)

"A assinatura dos termos de compromisso será efe�vada pela DIRES/PROAE e terá de ser
ra�ficada 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."

Leia-se: 

"O estudante contemplado deverá comparecer na DIPAE localizada no Bloco 3E - Sala 125,
Campus Santa Mônica nos dias previstos no cronograma para assinatura dos termos de compromisso." 

 

Re�rada do Item 11.1.1. desse Edital .



 

Onde se lê:

(No Item 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."

Leia-se:

"O auxílio concedido ao/a estudante iniciará após assinatura do Termo de Compromisso e
obedecerá ao período de vigência do auxílio."

 

Onde se lê:

(No Item 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
bene�cio; 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."

Leia-se:

"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
bene�cio; bem como às diretrizes estabelecidas pela Portaria Nº 745 de 5 de junho de                                   
 2012 e aos requisitos do EDITAL PROAE Nº 6/2019, PROCESSO SEI nº 23117.062547/2019-13."

 

Re�rada do Item 14.1 desse Edital .

 

 

 

 

ELAINE SARAIVA CALDERARI

Pró-Reitora de Assistência Estudan�l

 

JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM

Diretora de Inclusão, Promoção e Assistência Estudan�l

 

KLÊNIO ANTÔNIO SOUSA

Coordenador da Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional

 

 



 

Documento assinado eletronicamente por Juliana Pereira da Silva Faquim, Diretor(a), em
23/08/2019, às 11:04, 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 23/08/2019,
às 11:33, 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 23/08/2019, às
14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1491370 e
o código CRC 2317F864.
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