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PORTARIA PROAE Nº 2, DE 12 DE ABRIL DE 2019

  

Dispõe sobre o Programa de
Apoio Estudantil de Auxílio
Financeiro e Veículos para
estudantes da UFU.

O(A) PRÓ-REITOR(A) DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das atribuições conferidas
pela Portaria R Nº 63, de 04/01/2017, e

CONSIDERANDO a demanda da comunidade estudantil por auxílio
financeiro e veículos para participação em eventos acadêmicos e estudantis;

CONSIDERANDO o planejamento da Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil (PROAE) no atendimento organizado e institucional as demandas da
comunidade estudantil;

CONSIDERANDO a limitação de recursos orçamentários e financeiros
e a imprescindibilidade do estabelecimento de critérios para concessão
de auxílio financeiro e veículos aos estudantes,
 

R E S O L V E :

Art. 1º  Atender a demanda dos estudantes por auxílio financeiro e
veículos através de seleção das propostas inscritas em termos e critérios
estabelecidos em edital específico.

Art. 2º Conceder auxílio financeiro e veículos para os estudantes da
UFU mediante disponibilidade de recursos de receita própria da Assistência
Estudantil.

Art. 3º  Definir que a Comissão Avaliadora das propostas inscritas
no edital seja composta por cinco integrantes dentre servidores e discentes da
UFU.

Parágrafo único. A comissão será responsável por avaliar e classificar
as propostas recebidas no processo de seleção.

Art. 4º Esta Portaria revoga a PORTARIA SEI PROAE Nº 1, DE 02 DE
MARÇO DE 2018 (0322948) e entra em vigor na data de sua publicação.
 

Elaine Saraiva Calderari

Documento assinado eletronicamente por Elaine Saraiva Calderari, Pró-
Reitor(a), em 23/04/2019, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de

Boletim de Serviço Eletrônico em
23/04/2019
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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 1167830 e o código CRC 47B75320.

 

Referência: Processo nº 23117.002162/2019-99 SEI nº 1167830
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