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A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, por meio da Coordenadoria de Programas Sociais, 
considerando o disposto na Portaria PRAEC nº 04 de 20.12.2012, torna público, o calendário de avaliação 
socioeconômica para identificação de estudantes de graduação e pós-graduação em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, no 2º período letivo de 2015.  
 
Os estudantes classificados em situação de vulnerabilidade socioeconômica terão garantidos acesso ao 
Restaurante Universitário a preço diferenciado e atendimento médico, odontológico e laboratorial 
prioritários.  
 
Mediante solicitação no momento da avaliação socioeconômica, os estudantes classificados em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica poderão, ainda, participar da seleção de moradores para os Alojamentos 
próprios da Universidade e da seleção para ocupação de vagas reservadas no Programa Institucional de 
Bolsas - PIB UFLA. Tais seleções serão realizadas mediante editais específicos. 
 
Orientações para realização da avaliação socioeconômica: 
 

1. Os estudantes de graduação interessados, deverão preencher questionário on-line e os estudantes 
de pós-graduação deverão preencher questionário impresso. O não preenchimento completo do 
questionário implicará no indeferimento do processo. Ambos deverão apresentar, na data estipulada 
abaixo, os documentos solicitados. O questionário e a relação de documentos, bem como o regulamento 
completo do Programa, poderão ser obtidos no endereço: http://www.praec.ufla.br/site/?page_id=83. LEIA 
ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES. 

2. Todas a avaliações socioeconômicas com vencimento de 31.10.215 estão automaticamente 
prorrogadas até 31.12.2015, em razão do atraso do início do 2º período letivo de 2015. 

3. Os estudantes de graduação já classificados em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cuja 
avaliação socioeconômica tem vencimento em 31.10.2015 (prorrogado para 31.12.2015) que tenham 
previsão de formatura para o final do 2º período letivo de 2015, poderão solicitar a renovação 
automática da avaliação socioeconômica, para o final do período letivo, mediante o preenchimento de 
formulário próprio, também disponível no endereço eletrônico acima. Ao formulário devidamente preenchido 
e assinado, deverá ser anexada declaração de previsão de formatura, fornecida pela DRCA. 

4. Os documentos para avaliação socioeconômica ou renovação automática da avaliação, deverão ser 
entregues em mãos na Coordenadoria de Programas Sociais/PRAEC, em envelope fechado. 

5. É de exclusiva responsabilidade do estudante, garantir a entrega completa da documentação e 
inteirar-se dos resultados. Processos cuja documentação não esteja rigorosamente completa, serão 
indeferidos. 

6. O estudante poderá interpor recurso uma única vez. O período estipulado para interposição de 
recursos poderá ser utilizado para entrega de documentação faltosa ou para solicitação de reavaliação do 
processo caso o estudante não tenha sido classificado com vulnerável. Caso o estudante utilize o recurso 
para apresentação de documentação faltosa, não caberá novo recurso ao resultado. 

7. Os estudantes interessados na conferência da documentação no momento da entrega, deverão 
agendar horário pelo telefone 3829.1582, nas datas estipuladas no calendário abaixo.  

8. O acesso ao Restaurante Universitário a preço diferenciado e a utilização de atendimento médico, 
odontológico e laboratorial prioritários, já poderão ser usufruídos por meio da utilização do cartão magnético 
de identificação do estudante, tão logo o processo de avaliação socioeconômica  seja concluído. 

 
 

http://www.praec.ufla.br/site/?page_id=83


CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-
GRADUAÇÃO 
NOVAS AVALIAÇÕES 
● Para estudantes de graduação que estão solicitando pela primeira vez ou que já solicitaram mas não 
foram classificados como estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para todos os 
estudantes de pós-graduação 
 
19.10 a 6.11.2015– Preenchimento do Questionário on-line e entrega dos documentos na PRAEC. Caso 
seja do interesse do estudante, os documentos poderão ser conferidos no momento da entrega, mediante 
agendamento de horário. O agendamento será feito a partir de 15.9.2015, por telefone ou pessoalmente e 
só serão marcados para o período de 19.10 a 4.11.2015 e/ou enquanto houverem horários disponíveis. 
17.11.2015 – Data final para divulgação dos resultados e interposição de recursos para revisão de 
processo, se for o caso. Os resultados só serão divulgados pessoalmente na PRAEC. 
18.11.2015 – Resultado das interposições de recurso. Os resultados só serão divulgados pessoalmente na 
PRAEC. 
20.11.2015 – Envio à Coordenadoria de Moradia e Alimentação, da relação de estudantes que solicitaram 
vaga de moradia estudantil, no momento da avaliação socioeconômica. 
25.11.2015 – Envio à Pró-Reitoria de Pós-Graduação dos resultados das avaliações socioeconômicas dos  
estudantes de pós-graduação. 
 
RENOVAÇÃO DE AVALIAÇÕES 
● Para estudantes de graduação que já são classificados em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, que têm seu benefício com data de vigência até 31.10.2015 (prorrogada até 31.12.2015), 
querem renovar a avaliação socioeconômica e não têm previsão de formatura para o final do 2º período 
letivo de 2015 ou que querem solicitar nova avaliação para redução de pontuação: 
 
23.11 a 4.12.2015 – Preenchimento do Questionário on-line e entrega dos documentos na PRAEC. Caso 
seja do interesse do estudante, os documentos poderão ser conferidos no momento da entrega, mediante 
agendamento de horário. O agendamento será feito a partir de 16.11.2015, por telefone ou pessoalmente e 
só serão marcados para o período de 23.11 a 2.12.2015 e/ou enquanto houverem horários disponíveis. 
16.12.2015 – Data final para divulgação dos resultados e interposição de recursos para revisão de 
processo, se for o caso. Os resultados só serão divulgados pessoalmente na PRAEC. 
18.12.2015 – Resultado das interposições de recurso. Os resultados só serão divulgados pessoalmente na 
PRAEC. 
 
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA (PARA FORMANDOS) 
● Para estudantes de graduação que já são classificados em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
que têm seu benefício com data de vigência até 31.10.2015 (prorrogada até 31.12.2015) e que querem 
renovar a avaliação socioeconômica e têm previsão de formatura para o final do 2º período letivo de 2015: 

23.11 a 4.12.2015 – Entrega na PRAEC de formulário de solicitação de renovação automática de avaliação 
socioeconômica, devidamente preenchido e assinado, acompanhado de declaração de previsão de 
formatura, fornecida pela DRCA. 
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