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CAPÍTULO I – DO PROGRAMA DE AUXÍLIO-CRECHE 

Art. 1º: O Programa de Auxílio-creche é de responsabilidade da Coordenadoria de 

Programas Sociais da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários. 

Art. 2º: O Programa de Auxílio-creche é uma ação de assistência estudantil 

vinculada ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

prevista no inciso VIII do parágrafo único do art. 2º da Portaria Normativa nº 39, de 

12 de dezembro de 2007, do Ministério da Educação, que institui o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. 

Art. 3º: O auxílio-creche visa garantir o desenvolvimento acadêmico pleno do 

estudante beneficiário, valendo como instrumento de acesso, permanência e 

conclusão de curso de graduação presencial na Universidade Federal de Lavras, 

constituindo-se ação essencial no contexto do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Art. 4º: O auxílio-creche tem por objetivo subsidiar os estudantes na contratação de 

serviços de creches para seus filhos, buscando alcançar a finalidade de manutenção 

das atividades acadêmicas do graduando, bem como reduzir a evasão acadêmica 

decorrente da maternidade ou paternidade precoce e não programada com ênfase 

aos estudantes em condição de maior vulnerabilidade socioeconômica. 

 

CAPÍTULO II – DA METODOLOGIA DO PROGRAMA DE AUXÍLIO-CRECHE 

Art. 5º: O auxílio-creche destina-se aos estudantes brasileiros da UFLA: 

I - matriculados em cursos de graduação presenciais e regulares. 

II - vulneráveis socioeconomicamente. 

III - que tenham filhos com idade entre três meses e 6 anos incompletos. 

IV - detenham a guarda do filho. 

V - que tenham como cônjuge ou convivente o outro genitor e que este 

exerça atividade remunerada ou estudo presencial diurno. 



§ 1º: Somente se concederá auxílio-creche ao estudante que acumular os 

requisitos dos incisos I a III e, alternativamente, dos incisos IV ou V. 

§ 2º: Na hipótese de ambos os genitores forem graduandos de cursos 

presenciais na UFLA, conceder-se-á o auxílio-creche a apenas um deles. 

§ 3º: O estudante que tiver dois ou mais filhos poderá receber até dois 

auxílios- creche, estando o segundo benefício condicionado ao atendimento de 

todos os classificados na seleção. 

Art. 6º: A concessão de auxílio-creche dependerá de seleção promovida pela Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários - PRAEC e estará condicionada a 

critérios de vulnerabilidade socioeconômica e a orçamento financeiro anual. 

§ 1º: É condição para concessão do auxílio-creche que o estudante esteja 

classificado como em situação de vulnerabilidade socioeconômica de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo Programa de Avaliação Socioeconômica da Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis e Comunitários e esteja enquadrado nos pré-requisitos 

estabelecidos pelo mesmo Programa para a concessão de assistência estudantil.  

§ 2º: A seleção não dependerá de prévia contratação de creche. 

Art. 7º: Além de submeter-se a Avaliação Socioeconômica e serem classificados 

como em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em dadas divulgadas em 

calendários semestrais de atividades da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 

Comunitários, os estudantes poderão solicitar o benefício de auxílio-creche em 

qualquer data, desde que estejam em período letivo e mediante apresentação dos 

seguintes documentos da família da criança a ser beneficiada: 

a) Formulário de solicitação de auxílio-creche (anexo I). 

b) Cópia do documento de identidade e CPF de todos os membros da 

família com idade igual ou superior a 18 anos. 

c) Cópia do certidão de nascimento de todos os membros da família com 

idade inferior a 18 anos. 



d) Cópia das certidões de casamento dos membros da família que sejam 

casados e residam com a família do beneficiário. No caso de membros da família 

separados, cópia do termo de separação homologado pelo juiz. 

e) No caso de pais falecidos, cópia da certidão de óbito 

f) Cópia completa da última Declaração de Ajuste Anual de Imposto de 

Renda - Pessoa Física e do respectivo recibo de entrega, de todos os membros da 

família obrigados a apresentá-la. Os membros da família com idade superior a 18 

anos, não obrigados a apresentar declaração de ajuste anual, deverão apresentar 

comprovante de consulta à Restituição de Imposto de Renda que pode ser obtido no 

endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br  - serviços mais procurados + 

restituição IRPF + consulta restituição/resultado. 

g) Cópia de conta de água e energia elétrica de um dos três últimos 

meses. 

h) Comprovante de residência de avós e/ou outros parentes que residam 

com a família do beneficiário e que não sejam irmãos ou pais. 

i) Cópia de comprovantes de rendimentos oriundos de trabalho 

remunerado dos últimos três meses, de todos os membros da família. No caso de 

assalariados e/ou aposentados, pensionistas ou segurados, "holerit", 

contracheque ou extrato de benefício. No caso de profissionais liberais (médicos, 

psicólogos, dentistas, contadores e outros), profissionais autônomos (vendedores, 

representantes comerciais e outros) e produtores rurais, declaração comprobatória 

de renda média mensal, devidamente emitida por contador ou similar. No caso de 

profissionais informais (camelôs, ambulantes e outros), declaração de renda média 

mensal, assinada pelo declarante como no documento de identidade. São 

considerados membros da família: pais, filhos, irmãos ou tutelados, marido ou 

esposa, avós e/ou outros parentes que residam comprovadamente com a família do 

beneficiário. 

j) Cópias dos comprovantes de recebimento de rendimentos de alugueis 

de imóveis e pensões alimentícias recebidos por todos os membros da família, dos 

últimos três meses . 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp


k) Cópia da carteira de trabalho de todos os membros da família maiores 

de 18 anos (página com dados de identificação, página do último contrato de 

trabalho e página imediatamente posterior em branco, para quem já trabalhou com 

carteira assinada, ou primeira página de contrato em branco para quem nunca 

trabalhou com carteira assinada). 

l) Cópias dos comprovantes de matrícula de membros da família com 

idade superior a 18 anos e que sejam estudantes. 

m) Cópia dos comprovantes de despesas com aluguel; prestação de casa 

própria; mensalidades escolares de membros da família que estejam cursando o 3º 

ano do ensino médio, curso pré-vestibular e universidade particular; medicamentos 

de uso prolongado (receita médica e nota fiscal com valores especificados) e/ou 

pensões alimentícias pagas por todos os membros da família. 

Art. 8º: O valor de referência do auxílio-creche corresponderá à média de preços 

praticados no mercado, aferida mediante pelo menos três pesquisas de preços em 

creches ou instituições congêneres no município de Lavras, para a prestação dos 

serviços em período parcial. 

Parágrafo único. O valor de referência do auxílio-creche será fixado pela 

PRAEC no início de cada ano letivo, atendido o procedimento previsto no caput. 

Art. 9º: O valor do auxílio-creche concedido poderá variar de 10 (dez) a 80 (oitenta) 

por cento do valor de referência mencionado no artigo 7º, de acordo com tabela de 

classificação de renda per capta familiar da criança (anexo II). 

Art. 10º: O auxílio-creche será creditado mensalmente na conta bancária do 

estudante beneficiário, após a apresentação à PRAEC de comprovante de 

pagamento da mensalidade do mês imediatamente anterior ou mediante 

comprovante de matrícula, no caso da mensalidade do primeiro mês de contratação 

dos serviços.  

§ 1º: A comprovação mensal deverá ser feita até o 1º(primeiro) dia útil do 

mês de atendimento e a solicitação de pagamento enviada pela Coordenadoria de 

Programas Sociais - CPS/PRAEC para a Diretoria de Contabilidade, Orçamento e 

Finanças - DICOF/PROPLAG, no segundo dia útil do mês de atendimento. 



§ 2º: o pagamento do auxílio-creche feito pela Diretoria de Contabilidade, 

Orçamento e Finanças - DICOF/PROPLAG, no máximo até o 10º (décimo quinto) dia 

útil do mesmo mês.  

§ 3º: a não apresentação do comprovante na data estipulada no § 1º deste 

artigo implicará na solicitação do pagamento pela CPS/PRAEC à DICOF/PROPALG 

somente depois que o último bolsista com comprovante em atraso, apresentá-lo à 

PRAEC, ficando estabelecido que a não entrega do comprovante em atraso até o 

primeiro dia útil do mês subsequente, implicará no não recebimento definitivo da 

bolsa daquele mês e no cancelamento da concessão do benefício.  

§ 4º: Serão pagas até 12 mensalidades anuais. 

Art. 11º: Caberá ao estudante beneficiário a escolha e contratação da instituição que 

lhe prestará os serviços. 

Art. 12º: O auxílio-creche, uma vez concedido, perdurará enquanto estiverem 

presentes os requisitos estabelecidos por este Regulamento. 

§ 1º: A condição de aluno matriculado em curso presencial da UFLA deverá 

ser comprovada a cada semestre letivo da Universidade. 

§ 2º: O estudante cujo filho completar 6 (seis) anos durante a vigência da 

concessão do benefício terá direito à continuidade do recebimento do auxílio creche 

até o final do ano letivo em questão. 

Art. 13º: A concessão do auxílio creche está condicionada à assinatura do Termo de 

Ciência de Concessão de Auxílio-Creche, pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e 

Comunitários e pelo estudante beneficiado, em duas vias de igual teor, sendo uma 

do estudante e outra da Coordenadoria de Programas Sociais. (anexo III). 

Art. 14º: O auxílio-creche será custeado com recursos do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil - PNAES. 

 

 

 



CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15º: O presente regulamento será aprovado após análise e deliberação do Pró-

Reitor de Assuntos Estudantis e Cominitários. 

Art. 16º: O presente Regulamento somente poderá ser modificado por proposta da 

Coordenadoria de Programas Sociais, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 

Comunitários, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, do Conselho 

Universitário – CUNI ou por determinação de órgãos superiores 

Art. 17º: Os benefícios oferecidos por este programa são pessoais e intransferíveis. 

Art. 18º: Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador de Programas 

Sociais, ouvido o Pró-Reitor, se for o caso. 

Art. 19º: O presente regulamento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação 

pelo Pró-Reitor da PRAEC e revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS 

  COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAS 
                                               

PROGRAMA DE AUXÍLIO-CRECHE PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE 
CURSOS PRESENCIAIS E REGULARES 

( ANEXO I) 
  

SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-CRECHE 
 

I - IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE  RESPONSÁVEL                  

NOME:___________________________________________________________________________ 

SEXO: (   ) M      (   ) F   DATA NASC.:_____/_____/_____ Nº MATRÍCULA:____________________ 

NATURALIDADE:______________________________________________________   U.F.:_______  

TELEFONES DO ALUNO: (     )______________________         (     )__________________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________________________

_________________________ MUNICÍPIO:____________________________________  UF:______ 

CURSO DE GRADUAÇÃO:___________________________________________________________       

 

II - IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA A SER BENEFICIADA: 

NOME:___________________________________________________________________________  

SEXO: (   )M    (   )F       DATA NASC.: ____/____/____   MATRICULADO:  (   )NÃO  (   )SIM. EM 

QUAL INSTITUIÇÃO? _______________________________________________________________                    

HORÁRIO: (    )IINTEGRAL  (    )PARCIAL            

 

III - COMPOSIÇÃO E DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS DA FAMÍLIA DA CRIANÇA: 

      

NOME 

 

PARENTESCO 

 

IDADE 

ESTADO 

CIVIL 

 

OCUPAÇÃO 

RENDA 

MENSAL 

 estudante     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Existe na família algum membro portador de necessidades especiais? (    )SIM             (    )NÃO 

Em caso positivo, qual tipo de necessidade e qual membro da família? ______________________ 

______________________________________________________________________________. 



MORADIA 

(    ) Residência própria 

(    ) Residência cedida. Por quem?_________________________________________________ 

(    ) Residência financiada.  Valor da prestação mensal: R$ _______________ 

 (    )Residência alugada.  Valor do aluguel: R$ _______________ 

 

OUTRAS DESPESAS FIXAS 

(    ) Despesas com medicamentos de uso prolongado.  Valor mensal: R$ __________________ 

Especifique o tipo de doença e o membro da família que é portador:_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(    ) Despesas escolares.  Valor da mensalidade: R$ _______________ 

(    ) Outras.  Especificar:__________________________________________________________  

Valor mensal: R$ _______________ 

 

IV - OBSERVAÇÕES QUE TENHA A FAZER: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

V - DECLARAÇÃO 

 Declaro, sob as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal, que são verdadeiras as 

informações retromencionadas. 

 

Lavras, ______/______/______                     _________________________________________ 

                                                                       Assinatura do Requerente 

 

IV - CÁUCULO DA RENDA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (PARA USO EXCLUSIVO DA PRAEC) 

DESPESAS:                                                            RENDA FAMILIAR:__________________ 

   MORADIA:_____________                               TOTAL DESPESAS:__________________ (A)     

EDUCAÇÃO:_____________                 RENDA FAMILIAR LÍQUIDA:__________________ 

        SAÚDE:_____________                                                        IPC:___________________ 

         TOTAL:_____________ (A) 

DESCONTO CONCEDIDO: _______% DO VALOR DE REFERÊNCIA. 

 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS 

  COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAS 
                                               

PROGRAMA DE AUXÍLIO-CRECHE PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE 
CURSOS PRESENCIAIS E REGULARES 

 ( ANEXO II) 
  

CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO CRECHE 
 

1 - CLASSIFICAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA 

É condição preliminar para a solicitação de auxílio creche, que o estudante de 

graduação brasileiros de cursos presenciais e regulares  da UFLA seja classificado 

como em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com os critérios do 

Programa de Avaliação Socioeconômica, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 

Comunitários. 

2 - CÁLCULO DA RENDA PER CAPTA DA FAMÍLIA DA CRIANÇA PARA FINS DE 

DEVINIÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO CRECHE A SER CONCEDIDO 

RENDA FAMILIAR:  

Somatório de todos os rendimentos das pessoas físicas que compõem a família, de 

receitas de pessoas jurídicas e de juros de capital ou de aluguel de bens imóveis. 

Deverão ser descontados de salários: horas extras, 13º salário, adicional de 1/3 de 

férias, participação nos lucros, PIS/PASEP, imposto de renda retido na fonte e 

previdência social (INSS/Plano de seguridade social)  

DEDUÇÕES DA RENDA FAMILIAR BRUTA: 

- Aluguel ou prestação de casa própria (H) 

- Despesas escolares com 3º ano do ensino médio, curso pré-vestibular e 

universidade particular ( I ) 

- Tratamento de saúde em caso de doenças crônicas ( S ) 

- Pensões alimentícias pagas (P) 

OBS: Só serão descontadas despesas com mensalidades escolares e de aluguel ou 

prestação de casa própria até o limite de 60% do total da renda familiar. 



GRUPO FAMILIAR: 

Pais, filhos, adotados ou tutelados, ascendentes (avós) e/ou outros parentes que 

residam com a família do estudante. 

         FÓRMULA PARA CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA  (RPC) 

                        RPC =  RENDA FAMILIAR  -  ( H + I + S + P) 
                                    ______________________________ 
                                          Nº DE MEMBROS DA FAMÍLIA 

 

TABELA DE CONCEÇÃO 
 

ÍNDICE DE RENDA PER CAPITA* 
(em salários mínimos) 

DESCONTO 
(%) 

Até 0,75 80 

De 0,76 a 1,00 60 

De 1,01 a 1,50 40 

De 1,51 a 2,00 20 

De 2,01 a 2,50 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS 

  COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAS 
                                               

PROGRAMA DE AUXÍLIO-CRECHE PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE 
CURSOS PRESENCIAIS E REGULARES 

 ( ANEXO III) 
  

TERMO DE  CIÊNCIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO CRECHE 
 

Eu, ________________________________________________________________, 

estudante do curso de graduação presencial de ____________________________, 

matrícula nº_____________________, da Universidade Federal de Lavras - UFLA, 

bolsista do Programa de Bolsa Creche, declaro estar ciente dos seguintes termos: 

Criança beneficiária:___________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____    Turma: _____________________________ 

Instituição:___________________________________________________________ 

- Período da bolsa: de ____/____/____ a ____/____/____. 

- Valor de referência do ano: R$ ____________ Porcentagem de desconto: _____% 

- Valor mensal: R$_______________ Matrícula: ____/12. Valor: R$_____________. 

De acordo, com o Regulamento do Programa de Auxílio-creche, sancionado pela da 

Portaria do Pró-Reitor nº 06 de 20.12.2012, declaro estar ciente que: 

"Art. 10º: O auxílio-creche será creditado mensalmente na conta bancária do 

estudante beneficiário, após a apresentação à PRAEC de comprovante de 

pagamento da mensalidade do mês imediatamente anterior ou mediante 

comprovante de matrícula, no caso da mensalidade do primeiro mês de contratação 

dos serviços.  

§ 1º: A comprovação mensal deverá ser feita até o 1º(primeiro) dia útil do 

mês de atendimento e a solicitação de pagamento enviada pela Coordenadoria de 

Programas Sociais - CPS/PRAEC para a Diretoria de Contabilidade, Orçamento e 

Finanças - DICOF/PROPLAG, no segundo dia útil do mês de atendimento. 

§ 2º: o pagamento do auxílio-creche feito pela Diretoria de Contabilidade, 

Orçamento e Finanças - DICOF/PROPLAG, no máximo até o 10º (décimo quinto) dia 

útil do mesmo mês.  

§ 3º: a não apresentação do comprovante na data estipulada no § 1º deste 

artigo implicará na solicitação do pagamento pela CPS/PRAEC à DICOF/PROPALG 



somente depois que o último bolsista com comprovante em atraso, apresentá-lo à 

PRAEC, ficando estabelecido que a não entrega do comprovante em atraso até o 

primeiro dia útil do mês subsequente, implicará no não recebimento definitivo da 

bolsa daquele mês e no cancelamento da concessão do benefício."  

 

Declaro ainda, ciência de que os comprovantes deverão ser apresentados à 

Coordenadoria de Programas Sociais da PRAEC em duas cópias, sendo uma para a 

CPS/PRAEC e outra para o beneficiário e que ambas deverão ser assinadas com 

informação de data e hora de recebimento, pelo funcionário responsável. 

 

Lavras, _____ de ______________________ de ________. 

 

___________________________________________________________________ 
 Assinatura do aluno 

 
 
 

__________________________________________________________________ 
Assinatura do Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


