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UNVIERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA, ESPORTE E 

ASSUNTOS ESTUDANTIS 
 

 

EDITAL Nº 02/2020/PROECE – AUXÍLIO EDUCAÇÃO REMOTA  

A UFR por meio da PROECE, torna público o 
presente edital, em caráter excepcional e 
temporário, contendo as normas e 
procedimentos para a solicitação do Auxílio 
Educação Remota para o semestre letivo 
especial 2020.  

 

 

1 DEFINIÇÃO E TIPIFICAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura, Esporte e Assuntos Estudantis, 

considerando o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, a Resolução CONSUNI nº 

10, de 25 de maio de 2020, que dispõe sobre a criação de um Auxílio Educação 

Remota, em caráter excepcional e temporário, como estratégia de inclusão às 

Tecnologias da Informação e Comunicação e a Instrução Normativa Nº 

01/PROEG/2020, que regulamenta as atividades de ensino de graduação ofertadas 

durante o Calendário Letivo Especial 2020/UFR, declara abertura do presente edital, 

a saber:  

 

1.1 Auxílio Educação Remota consiste no pagamento de recurso 

financeiro, no valor de R$ 50,00 mensais à estudantes em vulnerabilidade 

socioeconômica, que não dispõe de pacote de dados para acesso à internet 

para a realização das atividades de ensino de graduação, ofertadas no 

período de julho a setembro de 2020. 
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1.2 Entende-se por estudante regularmente matriculado/a aquele/a que 

realizou sua matrícula no semestre letivo especial de 2020 da UFR. 

1.3 Considera-se, para esta finalidade, estudante em vulnerabilidade 

socioeconômica àqueles que possuem renda per capita de até um salário 

mínimo e meio (R$ 1.567,50): 

1.3.1 Para fins de análise socioeconômica serão considerados, 

além da renda, informações declaradas/apresentadas pela/o 

estudante, devidamente comprovadas, conforme Anexo I, e outras 

solicitadas pela equipe técnica, se necessário; 

 

1.4 Não poderão solicitar o Auxílio Educação Remota, estudantes não 

matriculados no semestre letivo especial de 2020 da UFR, ou então que se 

enquadre em um dos critérios abaixo: 

I – Estudante que não for selecionado através dos critérios de 

concessão estabelecidos nesta resolução; 

II - Estudante Morador da Casa do Estudante Universitária 

(CEU). 

 

 

2 INSCRIÇÕES 

A inscrição para o cadastro do Auxílio Educação Remota ocorrerá da seguinte 

forma: 

2.1 A/O estudante deverá preencher o formulário disponibilizado na 

abertura do processo de inscrição no SEI/UFMT, a partir da orientação 

disposta neste edital, fazendo constar no processo toda documentação 

comprobatória, conforme Anexo I do presente edital: 

2.1.1 Para preencher o formulário, a/o estudante deve ter em 

mãos todas as informações necessárias ao seu preenchimento, ou 

seja, do estudante e das pessoas que contribuem e/ou são 

dependentes da renda familiar, sejam familiares ou responsáveis 

financeiros. 

2.1.2 A documentação a ser apresentada neste processo de 

cadastramento, refere-se à/ao estudante e aos pais, bem como todas 
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as pessoas que contribuem e/ou são dependentes da renda familiar, 

sejam familiares e/ou responsáveis financeiros. 

 

2.2 A/O estudante que se declarar independente deverá preencher as 

informações exigidas no formulário em sua totalidade, incluindo aquelas 

referentes a seus pais e familiares. Deverá ainda, comprovar sua 

independência financeira através de documentação que ateste sua condição, 

tanto relacionada à renda, quanto de despesas.  

 

2.3 Todo o procedimento relativo à inscrição/apresentação de 

documentos neste edital será realizado via SEI-UFMT. 

2.3.1 O Anexo II, deste Edital, informa o passo a passo para 

abertura do processo. 

2.3.2 Em caso de dúvidas quanto ao SEI-UFMT, há disponível 

orientação por telefone: (66) 9 9647 0411. 

2.3.3 Em caso de dúvidas quanto ao edital, há disponível a 

Secretaria da PROECE, através do e-mail saeufmt@gmail.com. 

 

2.4 As inscrições para cadastramento no Auxílio Educação Remota 

poderão ser realizadas, de acordo com as datas dispostas neste edital, bem 

como no cronograma em anexo, considerando, para efeitos de contagem do 

prazo, o horário de 23h59 (horário de Brasília). 

 

 

3 ANÁLISE E DO RESULTADO 

Para fins de comprovação da vulnerabilidade socioeconômica será feita 

através da verificação da renda per capita mensal declarada pelo provedor da família 

no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), bem como a documentação 

básica de todos os membros da família como descrito no Anexo I deste Edital: 

3.1 Entende-se como provedor da família, o membro do grupo familiar 

que contribui com a maior parcela da renda bruta familiar. 

mailto:saeufmt@gmail.com
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3.2 No quesito renda, considerar-se-á como como critério de 

concessão do auxílio, estudantes que possuem renda familiar per capita 

mensal não superior a 1 ½ (um e meio) salário mínimo (R$ 1.567,50). 

 

3.3 No resultado, a situação de cada estudante será descrita da 

seguinte forma: 

I – BENEFICIADA/O - estudante com vulnerabilidade 

socioeconômica confirmada pela PROECE, com concessão do 

beneficio até o termino do Semestre Letivo Especial; 

II – CLASSIFICADO/A - estudante com vulnerabilidade 

socioeconômica confirmada pela PROECE, caso a PROECE não 

possua dotação orçamentária suficiente, aguardando convocação para 

concessão do benefício; 

III – NÃO BENEFICIADA/O - estudante que não cumpriu o 

disposto neste Edital quanto à documentação/informações necessárias 

à concessão do benefício. 

 

3.4 A análise da documentação apresentada pelo estudante será 

realizada por comissão composta de membros da equipe técnica da 

PRAE/SAE e da sessão administrativa da universidade, tendo um/a servidor/a 

como gestor de cada solicitação, resguardada a atribuição privativa das 

profissões regulamentadas; 

 

3.5 A divulgação do resultado dos estudantes que solicitaram o referido 

benefício será organizada através de lista constando apenas o número de 

RGA e, caso esteja na situação de Classificada/o, os estudantes serão 

listados com a seguinte ordem prioritária:  

I - Estudante assistido pela Política de Assistência Estudantil. 

II - Estudantes ingressantes por Ação Afirmativa. 

III - Estudantes com filhos. 

IV - Estudante com maior idade. 
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4 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇAO  

A solicitação de cada estudante terá o resultado divulgado em lista 

situacional, na página da Universidade (ufr.edu.br) e também por e-mail sendo que 

o acompanhamento dos resultados e de inteira responsabilidade do requerente.  

4.1 Para a/o estudante que se inscrever até dia 15 de junho de 2020, 

o resultado da análise socioeconômica será publicado até dia 17 de junho de 

2020. 

4.2 Para a/o estudante que se inscrever até dia 15 de julho de 2020, 

o resultado da análise socioeconômica será publicado até dia 20 de julho de 

2020. 

4.3 Para a/o estudante que se inscrever até dia 15 de agosto de 2020, 

o resultado da análise socioeconômica será publicado até dia 20 de agosto 

de 2020.  

4.4 O cronograma completo referente a este edital está apresentado 

no ANEXO II. 

 

 

5 DISPOSIÇÕES GERAIS  

  São disposições gerais que regem este Edital: 

5.1 É responsabilidade da/o estudante acompanhar o a análise do 

processo de solicitação e cumprir as etapas estabelecidas no presente Edital. 

5.2 A participação da/o estudante inscrita/o neste processo seletivo, 

implica aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital. 

5.3 A/O estudante não deixará de receber o benefício ao qual faz jus, 

salvo se estiver fora das condições regulares de participação do Auxílio 

Educação Remota. 

5.4 Salvo situações de força maior, inclusive aquelas ocorridas quando 

da mudança do exercício financeiro ou de atrasos no repasse de recursos 

orçamentários do PNAES, o pagamento dos benefícios e/ou auxílios será 

efetuado até o décimo dia útil de cada mês. 
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5.5 Não haverá pagamento de valores retroativos, sendo a/o estudante 

inserido na folha de pagamento a partir da lista de publicação do resultado de 

cada mês. 

5.6 Acarretará perca do benefício quando o estudante optar pelo 

cancelamento do Semestre Especial. 

5.7 Recurso contra os resultados publicados deste Edital poderá ser 

submetido dentro dos prazos estabelecidos no cronograma, via SEI, na opção 

PRAE (Rondonópolis) – Para Providências. 

5.8 As informações prestadas neste processo seletivo, bem como a 

documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade da/o estudante 

e a constatação de fraude neste processo seletivo poderá levar a sanções 

administrativas (nos termos do art. 17, I, da RESOLUÇÃO CONSUNI N.º 17, 

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2004), sem prejuízo das responsabilizações civis 

ou criminais de acordo com artigos 298-299 do Código Penal Brasileiro. 

5.9 Os casos omissos serão resolvidos pela PROECE.  

 

 

Rondonópolis, 08 de junho de 2020.  

 

 

CLAUDINEIA DE ARAUJO 
Pró-Reitora de Extensão, Cultura Esporte e Assuntos Estudantil. 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

INFORMAÇÕES GERAIS 
I. A documentação a ser apresentada é referente à/ao candidata/o, aos pais e/ou 
cônjuge e a todas as pessoas que compõem seu grupo familiar (filha/o(s), tia/o(s), 
avó(s), responsáveis financeiros, ou seja, todas as pessoas que contribuam ou que 
são dependentes da renda familiar) mesmo que morem em outra localidade.  

II. A/O Candidata/o que se declarar independente deverá também apresentar 
documentação/Informação referente aos pais e/ou cônjuge. 

III. No caso de estudantes que residem provisoriamente em república, vaga, pensão, 
se agregado temporariamente, etc., em função do curso universitário, não há 
necessidade de enviar documentação de colegas da moradia estudantil. 

IV. As declarações deverão: 1. conter nome, CPF, endereço, contato telefônico da/o 
declarante; 2. serem assinadas pela/o declarante; 3. conter local e data. Não deverão 
ser apresentadas declarações em nome de outra pessoa. 

V. Não serão válidas as declarações e as procurações emitidas a mais de 90 dias da 
análise prevista neste edital. 

VI. A PROECE poderá a qualquer tempo solicitar conferência com documento original 
que deverá ser realizado por comissão instituída. 

DOCUMENTAÇÃO  

I. Deverá ser apresentada a CÓPIA das seguintes documentações da/do estudante e 
demais membros da família maiores de 16 anos: 1. RG - Registro Geral; 2. CPF - 
Cadastro de Pessoa Física;  

II. Das/os componentes da família com idade igual ou menor de 16 anos, deverá 
ser apresentada a CÓPIA da Certidão de Nascimento. 

III. Histórico do Ensino Superior da/o estudante que está realizando a inscrição. 

IV. Atestado de Matrícula da/o estudante no Semestre Especial de 2020. 

V. Espelho Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚnico) do provedor da 
família – Obs.: Entende-se como provedor da família, o membro do grupo familiar 
contribui com a maior parcela da renda bruta familiar. 

VI. Comprovante de residência do mês anterior à solicitação (agua, luz ou telefone);  

OBS: Outros documentos poderão ser solicitados pela PROECE. 
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ANEXO II 

 

CRONOGRAMA 

  

FASES DATAS 

Publicação do Edital 08/06/2020 

Oferta da disciplina (docentes), com o encaminhamento via 

SEI, do Plano de Ensino, para a Avaliação do Colegiado de 

Curso e encaminhamento da Coordenação via sistema da 

UFR 

01 à 10/06/2020 

Matrícula on-line na(s) disciplina(s) efetivada pelo aluno no 

sistema da UFR  
11 à 14/06/2020 

Solicitação do auxílio educação remota - FASE I 11 à 15/06/2020 

Resultado Preliminar – FASE I 16/06/2020 

Período para recurso relacionado ao resultado preliminar- 

FASE I 
16 e 17/06/2020 

Divulgação do resultado final do edital – FASE I 17/06/2020 

Solicitação do auxílio educação remota - FASE II 15/06 e 16/07/2020 

Resultado Preliminar – FASE II 18/07/2020 

Período para recurso - FASE II 19/07/2020 

Resultado final – FASE II 20/07/2020 

Solicitação do auxílio educação remota - FASE III 15/06 e 16/08/2020 

Resultado Preliminar – FASE III 

17/08/2020 

Período para recurso relacionado ao resultado preliminar- 

FASE III 
18/08/2020 

RESULTADO FINAL – FASE III 20/08/2020 
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ANEXO III 

INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO VIA SEI 

 

1. Acesse o site: SEI UFMT 

 

a. Fazer login com seu E-mail e Senha; 

 

2. Clicar em “Peticionamento” e “Processo Novo” 

 

3. Escolha o Tipo de Processo que deseja iniciar: “UFR - SOLICITAÇÃO 

DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REMOTA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
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4. No campo especificação “Solicitação de Auxílio Educação Remota” 

 

 

 

5. Clique no local indicado na figura e preencha o Formulário 

 

 

6. No campo “Documentos Complementares” clicar em “Escolher 

arquivo”:  

a. Iniciar com os documentos referentes à/ao estudante, em seguida os 

documentos de seus familiares (anexar sequencialmente os 

documentos por pessoa); 

b. Campo “Tipo de Documento” escolher a opção “Documento” e definir 

o nome do documento no campo “Complemento do Tipo de 

Documento”; 

c. Escolher formato do arquivo “nato-digital1 ou digitalizado2”; 

d. Escolher a “Conferência com o documento digitalizado”; 

 

e. Clicar em “Adicionar”; 

 

1 Nasceu de forma digital. 
2 Teve que ser digitalizado/escaneado. 
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f. Adicionar todos os documentos exigidos no processo, um por vez, em 

formato PDF; 

g. Seguir o mesmo procedimento, descrito acima, para adicionar os 

demais documentos. 

 

7. Para finalizar, clique em “Peticionar” 

 

 

 

 


