
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL

EDITAL N°. 11/2014
DA SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO INSTALAÇÃO PARA DISCENTES QUE 

DESEJEM MIGRAR DO ALOJAMENTO PROVISÓRIO

A Universidade Federal de Pelotas, por meio do Gabinete do Reitor e Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis, torna público o presente edital para a concessão de Auxílio Instalação

 

1.  INFORMAÇÕES GERAIS

1.1.FINALIDADE DO AUXÍLIO

1.1.1.    Subsidiar emergencialmente a permanência dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade social que aguardam análise da documentação para concessão de auxílio 

moradia, já alocados nas moradias provisórias da UFPel (Porto e Engenharia Madeireira);

1.2. CRONOGRAMA

1.2.1. Lançamento do Edital: 25 de abril de 2014.

1.2.2. Data para inscrição: 28 e 29 de abril de 2014.

1.2.3. Divulgação dos resultados: no sítio da UFPel (www.ufpel.edu.br), no dia 30 de abril de 

2014.

 

1.3. QUEM PODE CONCORRER AO BENEFÍCIO

1.3.1. Poderão se inscrever os estudantes residentes nas moradias provisórias no período 2014/

1, que aguardam análise da documentação para concessão do auxílio moradia.

 



1.4. DO AUXÍLIO:

1.4.1. Serão concedidas 10 bolsas no valor de 360 reais mensais, vigentes até a seleção final 

dos bolsistas, quando passarão para o benefício definitivo.

 

1.5. DA INSCRIÇÃO

1.5.1. Os discentes que desejarem concorrer ao auxílio deverão comprovar que residem em 

uma das moradias provisórias mediante apresentação da carta de encaminhamento recebida no 

dia da matrícula.

1.5.2. Somente serão aceitos os pedidos de quem reside na moradia até a publicação deste 

edital.

1.5.3. No ato de inscrição o candidato deverá apresentar, além da carta de encaminhamento, 

Carteira de Identidade e CPF, os dados bancários para depósito do benefício.

1.5.3. Os pedidos de auxílio devem ser feitos no prazo de 28 e 29 de abril, das 8 às 18h, na 

PRAE – Sala 408 – Campus Anglo – mediante preenchimento de formulário fornecido no local e 

documentos citados no item 1.5.2.

 

Pelotas, 25 de abril de 2014.

 

Ediane Sievers Acunha

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis


