
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 
 COORDENAÇÃO DE INGRESSO E BENEFÍCIOS 

 RESULTADO FINAL PAVE 2022/2 - 2a CONVOCAÇÃO COTAS SOCIAIS L1, L2, L9 e L10 

 A  Pró-Reitoria  de  Assuntos  Estudantis,  através  do  Núcleo  de  Serviço  Social,  torna  público  o  RESULTADO  FINAL 
 de solicitações de ingresso para ingressantes PAVE 2022/2 – 2a. Convocação. 

 DOS RESULTADOS PARA VAGA POR COTA: 

 O resultado para ocupação da vaga na cota solicitada é dado por: 

 DEFERIDO – Vaga concedida/aprovada/deferida em caráter definitivo; 
 INDEFERIDO – Vaga não concedida/reprovada/indeferida em caráter definitivo; 

 DOS RESULTADOS PARA ACESSO AOS PROGRAMAS DE AUXÍLIO ESTUDANTIL: 

 O resultado para a solicitação de Programa de Auxílio Estudantil é dado por: 

 Número de matrícula divulgado – Solicitação concedida. 
 Número de matrícula não divulgado – Solicitação não concedida. 

 DO CADASTRO NOS PROGRAMAS DE AUXÍLIO ESTUDANTIL: 

 OS(AS)  CANDIDATOS(AS)  DEFERIDOS(AS)  serão  cadastrados  nos  Programas  de  Auxílio  Estudantil 
 solicitados  no  Questionário  de  Assistência  Social.  O  acesso  aos  programas  será  liberado  somente  após  o  início  do 
 respectivo semestre letivo. 

 Programa de Auxílio Alimentação: possível cadastro a partir de 24 de fevereiro de 2023; 
 Programa  de  Auxílio  Transporte:  Os  discentes  selecionados  para  o  Programa  de  Auxílio  Transporte  devem 

 providenciar  cópia  do  Cartão  de  Estudante  da  PRATI  e  enviar  cópia  digital  (scan,  foto,  digitalização  e  etc)  para  o  e-mail 
 ngp.prae.ufpel@gmail.com  com  o  assunto:  "PAT  -  Documentos”.  Solicitamos  que  no  corpo  do  e-mail  seja  também 
 informado nome completo do estudante e número de matrícula. Possível cadastro a partir de 24 de fevereiro de 2023; 

 Programa  de  Auxílio  Deslocamento:  Os  discentes  selecionados  para  o  Programa  de  Auxílio  Deslocamento 
 devem  providenciar  o  envio  de  informações  bancárias  para  pagamento  do  benefício,  quais  sejam:  CPF  do  estudante, 
 banco,  agência,  operação  (se  houver)  e  número  da  conta  corrente  (não  são  aceitas  contas  tipo  poupança  -  exceto  da 
 Caixa  Econômica  Federal).  Deve  enviar-se  e-mail  para  o  destinatário  ngp.prae.ufpel@gmail.com  com  o  assunto:  "PAD  - 
 Dados  bancários".  Solicitamos  que  no  corpo  do  e-mail  seja  também  informado  nome  completo  do  estudante  e  número  de 
 matrícula.  O  pagamento  durante  a  suspensão  ocorrerá  somente  para  os  selecionados  que  comprovarem  estar  em 
 atividade acadêmica presencial, através de formulário específico. Possível cadastro a partir de 24 de fevereiro de 2023; 

 Programa  de  Auxílio  Pré-Escolar:  Os  discentes  selecionados  para  o  Programa  de  Auxílio  Pré-Escolar  devem 
 providenciar  o  envio  de  informações  bancárias  para  pagamento  do  benefício,  quais  sejam:  CPF  do  estudante,  banco, 
 agência,  operação  (se  houver)  e  número  da  conta  corrente  (não  são  aceitas  contas  tipo  poupança  -  exceto  da  Caixa 
 Econômica  Federal).  Deve  enviar-se  e-mail  para  o  destinatário  ngp.prae.ufpel@gmail.com  com  o  assunto:  "PAPE  - 
 Dados  bancários".  Solicitamos  que  no  corpo  do  e-mail  seja  também  informado  nome  completo  do  estudante  e  número  de 
 matrícula. Possível cadastro a partir de 24 de fevereiro de 2023; 

 Programa  de  Auxílio  Moradia:  Os  discentes  selecionados  para  o  Programa  de  Auxílio  Moradia  devem 
 providenciar  o  envio  de  informações  bancárias  para  pagamento  do  benefício,  quais  sejam:  CPF  do  estudante,  banco, 
 agência,  operação  (se  houver)  e  número  da  conta  corrente  (não  são  aceitas  contas  tipo  poupança  -  exceto  da  Caixa 
 Econômica  Federal).  Para  efetivação  do  pagamento  é  necessário  comprovar  estar  em  atividade  presencial  no  município 
 de  Pelotas  através  de  emissão  de  declaração  inequívoca  do  Colegiado  de  Curso.  Deve  enviar-se  e-mail  para  o 
 destinatário  ngp.prae.ufpel@gmail.com  com  o  assunto:  "PAM  -  Dados  bancários/Comprovação  Atividade  Presencial". 
 Solicitamos  que  no  corpo  do  e-mail  seja  também  informado  nome  completo  do  estudante  e  número  de  matrícula.  O 
 pagamento  durante  a  suspensão  ocorrerá  somente  para  os  selecionados  que  comprovarem  estar  em  atividade 
 acadêmica presencial. Possível cadastro a partir de 24 de fevereiro de 2023 para recebimento em abril de 2023; 

Resultado  (2055436)         SEI 23110.004090/2023-61 / pg. 1



 Programa  de  Auxílio  Instrumental  Odontológico:  Os  discentes  selecionados  para  o  Programa  de  Auxílio 
 Instrumental  Odontológico  devem  contatar  a  Faculdade  de  Odontologia  quando  da  necessidade  de  acesso  ao 
 benefício. 

 Programa  de  Moradia  Estudantil:  os  candidatos  selecionados  para  o  Programa  de  Moradia  Estudantil  devem 
 agendar  entrevista  com  a  Coordenação  de  Políticas  Estudantis  (CPE)  através  do  e-mail  cpe.prae.ufpel@gmail.com.  O 
 encaminhamento  para  a  vaga  na  Moradia  Estudantil  somente  será  feito  após  a  realização  desta.  Dúvidas  podem  ser 
 encaminhadas para o mesmo e-mail. 

 Pelotas, 17 de fevereiro de 2023 

 Rosemeri Ulguim de Freitas Amaral 
 Chefe do Núcleo de Serviço Social em exercício 

 Rosendo da Rosa Caetano 
 Coordenador de Ingresso e Benefícios 

 Rosane Maria dos Santos Brandão 
 Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 
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Matrícula Nome Linha de Ingresso Inscrições completas/incompletas Resultado Final
22203333 EDUARDA GUIMARAES DE VARGAS L01 Inscrição completa DEFERIDO
22203335 RODRIGO KICKOFEL STEINHORST L01 Inscrição completa DEFERIDO
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Alunos Beneficiados: Edital CRA 03/23 - PAVE 2a Convocação 2022/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

Programa Auxílio Alimentação

22203333 22203335
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Alunos Beneficiados: Edital CRA 03/23 - PAVE 2a Convocação 2022/2
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Programa Auxílio Transporte

22203333 22203335
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Alunos Beneficiados: Edital CRA 03/23 - PAVE 2a Convocação 2022/2
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Cotas Sociais Pré-Matrícula

22203333 22203335
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