
PRAE - UFPEL 
Processo de seleção socioeconômica para 
ingressantes por cotas sociais L1, L2, L9 e L10

Ao optar pelo ingresso por cotas sociais na UFPel, o candidato ingressante passará por dois procedimentos 
diferentes.

O primeiro procedimento é a matrícula, regida por um edital de matrícula lançado pela Coordenação de Registros 
Acadêmicos (CRA) da Pró-Reitoria de Ensino (PRE). Este edital pode ser obtido no hotsite do SISU, para ingressantes 
SISU, ou no hotsite do PAVE, para ingressantes PAVE. 

O segundo procedimento é a avaliação socioeconômica, regida por um edital vinculado lançado pela Coordenação de 
Ingresso e Benefícios (CIB) da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). Este edital por ser obtido no site da 
PRAE, na aba Editais – tanto para os ingressantes SISU quanto para os ingressantes PAVE.

O edital vinculado estabelece os critérios para a avaliação socioeconômica de cada candidato ingressante por cotas, 
indicando dias e horários para inscrição, além de toda a documentação necessária para que a mesma seja feita. 

És ingressante?

Fez a matrícula 
na CRA?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Tente reiniciar o sistema!

Faça a sua matrícula na CRA!

1 Parabéns! Mas não comemore ainda.
Pule para a Fase 2!

Encontrou seu 
Edital Vinculado?

SIM

NÃO

Acesse o site da PRAE, seção Editais!
Cada convocação tem um edital específico.
Não existem dois editais para a mesma convocação.

FASE 1: Matrícula CRA1

Leu o Edital 
Vinculado?

Enviou os documentos 
comprobatórios de renda?

Preencheu o Questionário de
Assistência Estudantil?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Preencha o Questionário de 
Assistência Estudantil!

Leia o Edital Vinculado.
A leitura do edital faz parte
do processo de seleção!

Faça o envio da documentação
comprobatória!

2 Parabéns! Mas não comemore ainda.
Pule para a Fase 3!

SIM

NÃO

FASE 2: Inscrição PRAE2

A sua inscrição foi
completada?

Você foi deferido no
Resultado Preliminar?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Providencie, no prazo fornecido, o envio da
documentação comprobatória e o preenchimento
do Questionário de Assistência Estudantil!

Entre com recurso no prazo fornecido!
Não perca o prazo, pois ele é definitivo!

Você ingressou com recurso
ao Resultado Preliminar?

SIM

NÃO

Parabéns! Você realizou seu ingresso 
sucesso!

Você foi deferido no
Resultado Pós-Recurso?

SIM

NÃO

Entre com recurso à CARE no prazo fornecido!
Não perca o prazo, pois ele é definitivo!

Entre com recurso no próximo resultado
divulgado!

Parabéns! Você realizou seu ingresso 
sucesso!

FASE 3: Resultados3

Você ingressou com recurso
junto à CARE?

SIM

NÃO

Uma pena...
O seu processo de seleção foi
encerrado por desistência.

Uma pena...
O seu processo de seleção foi
indeferido por incompatibilidade com
a Lei 12.711/12

Você foi deferido no
Resultado Final?

SIM

NÃO

Parabéns! Você realizou seu ingresso 
sucesso!


