
Retificação do edital PROECE/CAE Nº 02/2021

Onde lê-se: 

A Coordenadoria de Assuntos Estudantis - CAE torna pública a abertura do período para a

solicitação de participação no cadastro do Programa de Assistência Estudantil  para a

Universidade Federal de Rondonópolis, de acordo com o que determina: o Decreto Nº

7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência

Estudantil – PNAES; as Portarias e Resoluções da Universidade Federal do Mato Grosso

- UFMT do CONSEPE n.º 131, de 30 de outubro de 2017, que dispõe sobre a adequação

da Resolução CONSEPE nº 98, de 13 de novembro de 2012, à Lei nº 13.409/2016; a

Resolução CONSUNI nº 23, de 12 de dezembro de 2018 (Alimentação); a Portaria GR nº

148, de 05 de março de 2020 (Auxílio Moradia); a Portaria Conjunta nº 1 - PRAE/PROAD/

2019, a Portaria PRAE nº02, de 22 de abril de 2019 (Alimentação), a Portaria nº 01, De 06

de Janeiro de 2020, que aprova o Manual de Avaliação de Renda proposto pela Equipe

Técnica da PRAE - Pró-Reitoria de Assistência Estudantil; o Decreto 9.094, de 17 de julho

de 2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos/às usuários/as

dos serviços públicos; 

Leia-se: 

A Coordenadoria de Assuntos Estudantis - CAE torna pública a abertura do período

para a solicitação de participação no cadastro do Programa de Assistência Estudantil

para a Universidade Federal de Rondonópolis, de acordo com o que determina: o

Decreto Nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de

Assistência Estudantil – PNAES; as Portarias e Resoluções da Universidade Federal

do Mato Grosso -  UFMT do CONSEPE n.º  131, de 30 de outubro de 2017,  que

dispõe sobre a adequação da Resolução CONSEPE nº 98, de 13 de novembro de

2012, à Lei nº 13.409/2016; a Resolução CONSUNI nº 23, de 12 de dezembro de

2018 (Alimentação); a Portaria GR nº 148, de 05 de março de 2020 (Auxílio

Moradia); a Resolução CD nº 25, de 23 de setembro de 2013 (Auxílio Permanência); a

Portaria Conjunta nº 1 - PRAE/PROAD/2019, a Portaria PRAE nº02, de 22 de abril de

2019 (Alimentação), a Portaria nº 01, De 06 de Janeiro de 2020, que aprova o Manual

de Avaliação de Renda proposto pela Equipe Técnica da PRAE - Pró-Reitoria de

Assistência Estudantil; o Decreto 9.094, de 17 de julho de 2017, que dispõe sobre a

simplificação do atendimento prestado aos/às usuários/as dos serviços públicos;



Onde lê-se:

DAS MODALIDADES E DAS VAGAS PARA BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS ESTUDANTIS

1.  Ao  participar  do  cadastramento  o/a  estudante  deve  observar  as  seguintes

informações: 

1.1. Constituem modalidades de benefícios e auxílios para este Edital:

a) Programa de Moradia: Casa do Estudante Universitário ou Auxílio Moradia

b) Programa de Alimentação (acesso integralmente subsidiado ao RU).

1.2. Para efeito de classificação das/os estudantes quanto aos tipos de benefício

ou auxílio, conforme itens abaixo:

1.2.1.  Estudantes  com  renda  per  capita  de  até  1,5  salário  mínimo  (R$

1.650,00),  atendidos  com  os  demais  critérios  deste  edital,  poderão  ser

classificadas/os para o Programa de Alimentação. 

1.2.2. Para estudantes que residem fora do município de Rondonópolis: 

Com Renda per capita Concessão

Até 0,5 salário mínimo
- Programa de Alimentação 
- Programa de Moradia

De 0,5 a 1,0 salário mínimo - Programa de Moradia 
De 1,0 a 1,5 salário mínimo - Programa de Alimentação 

1.2.3. Para estudantes residentes no município de Rondonópolis: 

Com Renda per capita Concessão
Até 1,5 salário mínimo - Programa de Alimentação 

Leia-se: 

DAS MODALIDADES E DAS VAGAS PARA BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS
ESTUDANTIS

1. Ao participar do cadastramento o/a estudante deve observar as

seguintes informações:

1.1. Constituem modalidades de benefícios e auxílios para este Edital:

a) Programa de Moradia: Casa do Estudante Universitário ou Auxílio Moradia

b) Programa de Alimentação (acesso integralmente subsidiado ao RU).

c) Auxílio Permanência;



1.1.1 O cadastramento para a Assistência Estudantil deverá ser realizado para quaisquer

auxílios e/ou benefícios regulares que possam ser disponibilizados ao longo do ano letivo,

uma vez que análise socioeconômica não se dará por meio de outro edital.

1.2. Para efeito de classificação das/os estudantes quanto aos tipos de benefício ou auxílio,

conforme itens abaixo:

1.2.1. Estudantes com renda per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.650,00), atendidos com

os demais critérios deste edital, poderão ser classificadas/os para o Programa de Alimentação.

1.2.2. Para  estudantes  que  residem  fora  do  município  de

Rondonópolis:

Com Renda per capita Concessão

Até 0,5 salário mínimo
- Programa de Moradia
- Auxílio Permanência

De 0,5 a 1,0 salário mínimo - Programa de Moradia

                  OU

- Auxílio Permanência

De 1,0 a 1,5 salário mínimo - Auxílio Permanência

1.2.3. Para estudantes residentes no município de Rondonópolis:

Com Renda per capita Concessão

Até 1,0 salário mínimo  - Auxílio Permanência

Onde lê-se:

DO CRONOGRAMA

7. A solicitação de cada estudante terá o resultado divulgado em LISTA DE

CADASTRAMENTO  NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL,  na  página  da  Universidade

(https://ufr.edu.br/) e nos murais da PROECE/CAE.

7.1. Para a/o estudante que se inscrever até dia 05 de março de 2021, o resultado

da análise socioeconômica será publicado até dia 01 de abril de 2021.

7.2. Para a/o estudante que se inscrever até dia 30 de abril de 2021, o resultado

da análise socioeconômica será publicado até dia 28 de maio de 2021.

7.3. Para a/o estudante que se inscrever até dia 25 de junho de 2021, o resultado

da análise socioeconômica será publicado até dia 23 de julho de 2021.

https://ufr.edu.br/


7.4. Para  a/o  estudante  que  se  inscrever  até  dia  27  de  agosto  de  2021,  o

resultado da análise socioeconômica será publicado até dia 01 de outubro de 2021. 

7.5. Para a/o estudante que se inscrever até dia 19 de novembro de 2021, o

resultado da análise socioeconômica será publicado até dia 17 de dezembro de

2021.

Leia-se: 

DO CRONOGRAMA

5. A solicitação de cada estudante terá o resultado divulgado em LISTA DE

CADASTRAMENTO NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, na página da Universidade

(https://ufr.edu.br/) e nos murais da PROECE/CAE.

5.1. Para a/o estudante que se inscrever até dia 05 de março de 2021, o resultado da

análise socioeconômica será publicado até dia 01 de abril de 2021.

5.2. Para a/o estudante que se inscrever  até dia 30 de abril de 2021,  o resultado da

análise socioeconômica será publicado até dia 28 de maio de 2021.

5.3. Para a/o estudante que se inscrever até dia 25 de junho de 2021, o resultado da

análise socioeconômica será publicado até dia 23 de julho de 2021.

5.4. Para a/o estudante que se inscrever até dia 27 de agosto de 2021, o

resultado da análise socioeconômica será publicado até dia 01 de outubro de 2021.

5.5. Para  a/o  estudante  que  se  inscrever  até  dia  20  de  outubro  de  2021, o

resultado da análise socioeconômica será publicado  até dia 05 de novembro de

2021. 

5.6. Para a/o  estudante que se inscrever  até  dia  19 de novembro de 2021, o

resultado da análise socioeconômica será publicado  até dia 30 de novembro de

2021.

5.7. Para a/o estudante que se inscrever até dia 09 de dezembro de 2021, o

resultado da análise socioeconômica será publicado até dia 16 de dezembro de

2021.

Onde lê-se:

8.1.1. Havendo  empate  entre  um/a  ou  mais  candidatas/os,  será

selecionada/o, prioritariamente, a/o estudante que:

I - seja PCD - Pessoa com Deficiência;

II - tenha menor renda; 

https://ufr.edu.br/


III - seja beneficiária/o de Programa de Transferência de Renda;

IV - possua o maior número de integrantes no grupo familiar;

V - tenha filhas/os com idade de até 4 (quatro) anos incompletos;

VI - não possua outras modalidades de bolsas ou benefícios institucionais. 

8.2. Às/Aos estudantes desligadas/os do Programa de Assistência Estudantil

em  decorrência  do  não  cumprimento  de  desempenho  acadêmico  ou  de

discordância  com  as  regulamentações  vigentes,  que  figurarem  na  lista  de

classificação só será possível a concessão/pagamento dos benefícios e/ou auxílios,

após  a  ocorrência  de  um  semestre  letivo  completo  sem o  recebimento  desses

valores.

Leia-se: 

8.1.1. Havendo empateentre um/a ou mais candidatas/os, será selecionada/o,

prioritariamente, a/o estudante que:

I – não seja atendido pelo programa de assistência estudantil 

II - seja PCD - Pessoa com Deficiência; 

III - tenha menor renda 

IV - seja beneficiária/o de Programa de Transferência de Renda; 

IV - possua o maior número de integrantes no grupo familiar;

V - tenha filhas/os com idade de até 4 (quatro) anos incompletos;

VI - não possua outras modalidades de bolsas ou benefícios

institucionais.

8.2 Conforme disponibilidade orçamentária, terão prioridade ao auxílio permanência estudantes

ainda não atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil.

8.3 Às/Aos estudantes desligadas/os do Programa de Assistência Estudantil em

decorrência  do  não  cumprimento  de  desempenho  acadêmico  ou  de

discordância  com  as regulamentações  vigentes,  que  figurarem  na  lista  de

classificação  só  será  possível  a concessão/pagamento  dos  benefícios  e/ou

auxílios, após a ocorrência de um semestre letivo completo sem o recebimento

desses valores.

Onde lê-se:

10.7. Acarretará perca dos benefícios e/ou auxílios quando o estudante optar

pela mudança de curso (ainda que seja na forma de reingresso no mesmo curso,



transferência interna, etc), com exceção dos casos em que o estudante submeteu-

se a transferência de regime devido à mudança de Projeto Pedagógico do Curso.

Leia-se:

10.7. Acarretará perca dos benefícios e/ou auxílios quando o estudante optar pela

segunda mudança de curso, após ingresso no Programa de Assistência Estudantil

(ainda que seja na forma de reingresso no mesmo curso, transferência interna, etc),

com exceção dos casos em que o estudante submeteu-se a transferência de regime

devido à mudança de Projeto Pedagógico do Curso.

Rondonópolis, 08 de outubro de 2021.

Profª Drª Karen Jeanne Cantarelli 

Coordenadora de Assuntos Estudantis


