
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

 

 A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
público o Edital de migração do Programa Auxílio Moradia 
Estudantil.  
 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

 A nova Casa do Estudante da UFPel (CEU) terá capacidade de acolher até 300 
estudantes de graduação e pós
contemplará, no mínimo, 120 estudant
migrarão para o Programa de Moradia Estudantil na nova CEU.

    

2. INSCRIÇÕES 

  As inscrições serão realizadas 
agosto (até às 23h59). 
 
https://goo.gl/forms/dcvc9MK7APcOGH373

 
 

3. REQUISITOS 

  - Ser beneficiário do Programa Auxílio Moradia da PRAE;
 

4. SELEÇÃO 

O processo de seleção envolverá as seguintes etapas:

a) Análise documental

 - Análise da situação socioeconômica através das informações prestadas em 
Editais anteriores da PRAE;
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Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade Federal de Pelotas torna 
o Edital de migração do Programa Auxílio Moradia para o Programa Moradia 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

A nova Casa do Estudante da UFPel (CEU) terá capacidade de acolher até 300 
estudantes de graduação e pós-graduação. A seleção proposta no presente Edital 
contemplará, no mínimo, 120 estudantes beneficiários do Programa Auxílio Moradia
migrarão para o Programa de Moradia Estudantil na nova CEU. 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site abaixo, entre os dias 15 e 31 de 

https://goo.gl/forms/dcvc9MK7APcOGH373 

Ser beneficiário do Programa Auxílio Moradia da PRAE; 

processo de seleção envolverá as seguintes etapas: 

a) Análise documental  

Análise da situação socioeconômica através das informações prestadas em 
Editais anteriores da PRAE; 

  

(PRAE) da Universidade Federal de Pelotas torna 
para o Programa Moradia 

A nova Casa do Estudante da UFPel (CEU) terá capacidade de acolher até 300 
graduação. A seleção proposta no presente Edital 

beneficiários do Programa Auxílio Moradia que 

, entre os dias 15 e 31 de 

Análise da situação socioeconômica através das informações prestadas em 
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 - Análise da situação de moradia atual através das informações prestadas na 
inscrição; 

 - Análise do aproveitamento acadêmico.

b) Entrevista (não obri

 - Uma entrevista poderá ser realizada caso a Comissão de Seleção entenda 
necessitar de informações complementares. 

 

 Os critérios de seleção, em ordem, serão:

a- Situação de vulnerabilidade socioeconômica

b- Ingresso mais recente na UFPel;

c- Perfil do morador (conforme parâmetros avaliados no formulário de inscrição)

 

5. RESULTADO 

 O resultado do Edital será publicado no site da PRAE
aceitos na Recepção da PRAE, entre os dias 02 e 04 de outubro, entre 08 e 20h.

 

6. MUDANÇA PARA A NOVA CEU

  Após divulgação do resultado final do processo de seleção, os(as) estudantes 
selecionados(as) serão convocados
por apartamento.  

 O período de mudança para a nova CEU dependerá da 
apartamentos, conforme cronograma de obras e melho
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Análise da situação de moradia atual através das informações prestadas na 

Análise do aproveitamento acadêmico. 

b) Entrevista (não obrigatória) 

Uma entrevista poderá ser realizada caso a Comissão de Seleção entenda 
necessitar de informações complementares.  

Os critérios de seleção, em ordem, serão: 

Situação de vulnerabilidade socioeconômica 

Ingresso mais recente na UFPel; 

rfil do morador (conforme parâmetros avaliados no formulário de inscrição)

O resultado do Edital será publicado no site da PRAE no dia 29/09. 
aceitos na Recepção da PRAE, entre os dias 02 e 04 de outubro, entre 08 e 20h.

PARA A NOVA CEU 

Após divulgação do resultado final do processo de seleção, os(as) estudantes 
serão convocados(as) para uma reunião que definirá a formação dos grupos 

O período de mudança para a nova CEU dependerá da 
apartamentos, conforme cronograma de obras e melhorias que já estão em andamento.

  

Análise da situação de moradia atual através das informações prestadas na 

Uma entrevista poderá ser realizada caso a Comissão de Seleção entenda 

rfil do morador (conforme parâmetros avaliados no formulário de inscrição) 

no dia 29/09. Recursos serão 
aceitos na Recepção da PRAE, entre os dias 02 e 04 de outubro, entre 08 e 20h. 

Após divulgação do resultado final do processo de seleção, os(as) estudantes 
para uma reunião que definirá a formação dos grupos 

O período de mudança para a nova CEU dependerá da disponibilidade dos 
rias que já estão em andamento. 
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7. CONTATO 

 E-mail de contato: cpe.prae.ufpel@gmail.com

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

mail de contato: cpe.prae.ufpel@gmail.com 

 Pelotas, 16

 

 

 

Mario Renato de Azevedo Júnior 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

 
 
 
 

Rosane Maria dos Santos Brandão 
Coordenadora de Políticas Estudantis 

  

 

6 de agosto de 2017. 


