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PROGRAMA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
Para estudantes de graduação que estão solicitando pela primeira vez ou que já solicitaram mas não foram 
classificados como de baixa condição socioeconômica e para todos os estudantes de pós-graduação 
 
● Para estudantes que estão solicitando avaliação socioeconômica pela primeira vez ou que já solicitaram mas não 
foram classificados como de baixa condição socioeconômica: 
26.11 a 12.12.2012 – Entrega de documentos e entrevista para avaliação socioeconômica; 
19.12.2012 – Divulgação de resultados e solicitação de revisão de processo se for o caso. Os resultados só serão 
divulgados pessoalmente na PRAEC; 
21.12.2012 – Resultado dos pedidos de revisão de processo; 
28.12.2012 – Envio à Pró-Reitoria de Pós-Graduação dos resultados das avaliações socioeconômicas dos 
estudantes de pós-graduação. 
28.12.2012 – Resultado da seleção de moradores para os Alojamentos (divulgado no endereço www.praec.ufla.br); 
21 a 25.1.2013 – Cadastro e expedição de autorização para ocupação definitiva de vagas nos Alojamentos; 
 
● Para estudantes que já são classificados como de baixa condição socioeconômica e querem renovar a avaliação 
socioeconômica ou solicitar nova avaliação para redução de pontuação: 
14.2 a 6.3.2013 – Entrega de documentos e entrevistas de avaliação socioeconômica ou apresentação na PRAEC do 
formulário de solicitação de renovação automática no caso de estudantes com previsão de formatura ao final do 2º 
semestre letivo de 2013; 
15.3.2013 – Divulgação de resultados e solicitação de revisão de avaliação; 
20.3.2013 – Resultado dos pedidos de revisão de processos. 
OBS: Avaliações socioeconômicas com data de vencimento em 31.10.2012 terão datas de validade prorrogadas até 
31.3.2013. 
  

 
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS CRECHE  
● Para 2013: 
18 a 21.12.2012 – (para crianças que irão iniciar as atividades em fevereiro de 2013) – Apresentação de documentos 
de solicitação do auxílio, para avaliação de definição dos valores dos benefícios;  
28.12.2012 – Divulgação do resultado da avaliações socioeconômicas e concessão de bolsas 
Até o dia 20 (ou próximo dia útil) de cada mês para concessão do auxílio a partir do mês seguinte. 
 

 
PROGRAMA DE BOLSA ATIVIDADE E BOLSA APOIO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 
● Para os já bolsistas: 
26.11.2012 – Início das atividade do 2º semestre letivo de 2012; 
26.11 a 30.11.2012 – Encaminhamento aos setores e entrega do atestado de horas do semestre anterior; 
29.11.2012 – Reunião para os bolsistas interessados em mudança de Departamento ou Setor e que manifestaram 
intenção no relatório de avaliação semestral do 1º semestre letivo de 2012 e/ou que o supervisor tenha solicitado a 
troca do bolsista no relatório de avaliação semestral do 1º semestre letivo de 2012 (para bolsistas atividade); 
22.12.2012 – Fim das atividades relativas ao 2º semestre letivo de 2012, no exercício de 2012. 
1º.2.2013 – Retomada das atividades relativas ao 2º semestre letivo de 2012; 
27.4.2013 – Término das atividade do 2º semestre letivo de 2012 
● Para novos candidatos (bolsistas atividade) 
26.11 a 12.12.2012 – Inscrição para seleção de bolsistas; 
28.1.2013 – Divulgação do resultado de seleção e encaminhamento dos novos bolsistas; 
1º.2.2013 – Início das atividades para os novos bolsistas; 
27.4.2013  – Término das atividade do 2º semestre letivo de 2012 
 

HORAS POR MÊS 

MESES HORAS 

26.11 a 22.12.2012 48 

1º.2.2013 a 28.2.2013 48 

1º.3.2013 a 31.3.2013 48 

1º.4.2013 a 30.4.2013 48 
 

 


