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CAPÍTULO I – DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Art. 1º: O Programa de Avaliação Socioeconômica é de responsabilidade da 

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

Comunitários e está regulamentado pela Portaria PRAEC nº 04 de 20.12.2012. 

Art. 2º: O Programa de Avaliação Socioeconômica tem como principais objetivos: 

I. Estabelecer as normas e critérios para estudo das condições 

socioeconômicas dos estudantes de graduação e pós-graduação regularmente 

matriculados em cursos presenciais. 

II. Identificar os estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, garantindo a igualdade de tratamento e acesso aos 

programas de assistência estudantil oferecidos pela Universidade. 

Art. 3º: Os critérios de avaliação socioeconômica adotados são baseados na 

metodologia proposta pelo Forum Nacional de Assuntos Estudantis e Comunitários 

em documento apresentado às IFES em julho de 1993, acrescida de alterações e 

adaptações estudadas e apresentadas pela equipe de profissionais da Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis e Comunitários da UFLA, ao longo dos anos, para 

aprimoramento dos critérios. 

Art. 4º: Com base nos resultados da avaliação socioeconômica, os estudantes de 

graduação classificados como em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

poderão ter acesso diferenciado e/ou prioritário aos seguintes programas: 

alimentação, bolsas institucionais para estudantes de graduação, bolsa creche, 

moradia estudantil, atendimento na área de saúde, atendimento psicossocial e 

outros programas executados pela Universidade e que tenham como critério de 

utilização ou priorizem estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Art. 5º: Com base nos resultados da avaliação socioeconômica, os estudantes de 

pós-graduação classificados como em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

poderão ter acesso diferenciado e/ou prioritário aos seguintes programas: 

alimentação, bolsas institucionais para alunos de pós-graduação, atendimento na 

área de saúde, atendimento psicossocial e outros programas executados pela 



 

 

 

Universidade e que tenham como critério de utilização ou priorizem estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Art. 6º: A forma de acesso dos estudantes de graduação e pós-graduação a cada 

um dos programas citados nos art.4º e 5º, deverá estar especificadas em seus 

regulamentos específicos. 

Art. 7º: A Coordenadoria de Programas Sociais deverá apresentar até a data de 

matrícula, calendário com as datas para entrega dos documentos para avaliação 

socioeconômica, solicitação de reavaliação e divulgação de resultados. 

CAPÍTULO II – DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Art. 8º: Qualquer estudante de graduação dos cursos presenciais da Universidade, 

regularmente matriculados, poderá solicitar, em qualquer semestre, avaliação 

socioeconômica, no prazo estabelecido em calendário divulgado até o início do 

período de matrícula, mediante apresentação da documentação solicitada, 

independentemente de já tê-lo feito anteriormente. 

Art. 9º: Qualquer estudante de pós-graduação dos cursos presenciais da 

Universidade, regularmente matriculados e não contemplados com bolsa específica 

de pós-graduação, poderá solicitar, em qualquer semestre, avaliação 

socioeconômica, no prazo estabelecido em calendário divulgado até o início do 

período de matrícula, mediante apresentação da documentação solicitada, 

independentemente de já tê-lo feito anteriormente. 

Art. 10º: Os documentos necessários para avaliação socioeconômica deverão ser 

entregues na Coordenadoria de Programas Sociais nos prazos e forma solicitada 

quando da divulgação do calendário de avaliação. 

Art. 11º: As avaliações socioeconômicas deverão ser feitas exclusivamente por 

profissionais de serviço social guardados os procedimentos éticos pertinentes, 

lotados na Coordenadoria de Programas Sociais. 

Art. 12º: Para fins de avaliação socioeconômica, considera-se como principal 

responsável o provedor de maior parte dos recursos financeiros da família entre pai, 

mãe, tutor ou responsável pelo núcleo familiar. 



 

 

 

Art. 13º: Para avaliação socioeconômica de estudantes brasileiros de graduação e 

pós-graduação,  deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Questionário de avaliação socioeconômico devidamente preenchido e 

assinado pelo estudante. 

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) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis no município 

da família do estudante, declarando a existência ou não de imóveis em nome 

do principal responsável. No caso de municípios com mais de um Cartório de 

Registro de Imóveis, a certidão deverá ser solicitada naquele mais próximo da 

residência da família do estudante. 

h) No caso de residência da família, em imóvel cedido, declaração com firma 

reconhecida em Cartório do cedente da moradia. 

i) Cópia de conta de água e energia elétrica de um dos três últimos meses. 

j) Comprovante de residência de avós e/ou outros parentes que residam com a 

família do beneficiário e que não sejam irmãos ou pais. 

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


 

 

 

k) Certidão de propriedade de veículos fornecida pelo DETRAN do Estado de 

residência da família do estudante, declarando ou não a existência de 

veículos em nome de todos os membros da família com mais de 16 anos. No 

Estado de Minas Gerais este documento poderá ser obtido no endereço 

eletrônico wwws.detrannet.mg.gov.br - veículos + certidão negativa de 

propriedade de veículo. Nos outros estados o DETRAN deverá ser consultado 

em seu endereço eletrônico ou pessoalmente. 

l) No caso de produtor rural, cópia da Declaração de Produtor Rural e do 

recolhimento do Imposto Territorial Rural - ITR. 

m) 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. 

n) 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 . 

o) 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). 

p) Cópias dos comprovantes de matrícula de membros da família com idade 

superior a 18 anos e que sejam estudantes. 



 

 

 

q) 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. 

r) Cópia do histórico escolar do ensino fundamental e médio do estudante. No 

caso de estudante que esteja solicitando obtenção de novo título, deverá 

apresentar também, o histórico escolar da graduação e/ou pós-graduação. 

s) No caso de estudantes que tenham cursado escolas e/ou universidade 

particulares com bolsa, cópia de comprovante com descriminação do período 

que usufruiu o benefício e porcentagem de desconto. 

t) No caso de estudantes de graduação, cópia do horário de aulas ou 

comprovante de matrícula; 

u) No caso de estudantes de pós-graduação, comprovante do não recebimento 

de bolsa de pós-graduação emitida pelo coordenador do curso; 

v) Uma foto 3x4 recente (últimos seis meses). 

Art. 14º: De acordo com o resultado da avaliação socioeconômica, os estudantes 

brasileiros de graduação e pós-graduação brasileiros regularmente matriculados nos 

cursos presenciais da Universidade serão classificados nas seguintes categorias: 

I. Categoria I - Alunos brasileiros em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

II. Categoria II - Alunos brasileiros em situação de não vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Art. 15º: Será classificado como estudante brasileiro em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica aquele que obtiver até 8 (oito) pontos no escore total que avaliará 

os seguintes aspectos do estudante e sua família: renda per capta familiar, 

ocupação e status social do principal responsável, composição familiar, posse de 

bens imóveis da família, posse de veículos da família, antecedentes escolares do 



 

 

 

estudante, histórico escolar do estudante, meios de transporte do estudante, forma 

de participação do estudante na renda familiar, tamanho do município de origem do 

estudante. 

Art. 16º: O critério de avaliação socioeconômica de estudantes de graduação e pós-

graduação estrangeiros será baseado no cálculo da renda per capta familiar, 

informada pelo estudante. 

Art. 17º: Para avaliação socioeconômica de estudantes estrangeiros de graduação e 

pós-graduação,  deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Questionário de avaliação socioeconômico devidamente preenchido e 

assinado pelo estudante. 

b) Formulário  de solicitação do benefício e declaração do não recebimento de 

bolsa de manutenção do país de origem. 

Art. 18º: De acordo com o resultado da avaliação socioeconômica, os estudantes 

estrangeiros de graduação e pós-graduação regularmente matriculados nos cursos 

presenciais da Universidade serão classificados nas seguintes categorias: 

I.  Categoria III - Alunos estrangeiros em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

II. Categoria IV - Alunos estrangeiros em situação de não vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Art. 19º: Será classificado como estudante estrangeiro em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica aquele que obtiver até 8 (oito) pontos na avaliação 

da renda per capta bruta familiar. 

Art. 20º: A inclusão dos estudantes na relação de beneficiários da Assistência 

Estudantil só se dará mediante assinatura do Termo de Ciência, que deverá ser 

preenchido em duas vias (uma para arquivo da Coordenadoria de Programas 

Sociais e outra para arquivo do estudante), no qual lhe deverá ser informado a 

validade da avaliação socioeconômica e as normas gerais de concessão, suspensão 

e renovação dos benefícios. 



 

 

 

Art. 21º: Os estudantes que obtiverem na avaliação, pontuação igual ou superior a 9 

(nove) e portanto não forem classificados como estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, poderão solicitar ao Pró-Reitor, reavaliação de seus 

processos, em data prevista no cronograma semestral por meio do preenchimento 

do formulário próprio  de Pedido de Reavaliação contendo exposição de motivos. 

Art. 22º: A PRAEC poderá realizar a qualquer tempo, revisão da avaliação 

socioeconômica desde que haja denúncia ou suspeita de irregularidade na 

documentação apresentada. 

Art. 23º: A avaliação socioeconômica para alunos de graduação tem validade por 

2(dois) anos após os quais poderá ser renovada depois novo processo avaliativo e 

desde que o estudante não tenha tempo de retenção no curso superior a 4 (quatro) 

semestres letivos, além do tempo médio previsto para conclusão do curso ou esteja 

com sua matrícula trancada, com as seguintes ressalvas:  

§ 1º - No caso de previsão de formatura para o final do semestre letivo 

mais próximo à data de vencimento da avaliação socioeconômica facultará ao 

estudante solicitar renovação automática da avaliação por meio do preenchimento 

de formulário próprio que deverá ser entregue na Coordenadoria de Programas 

Sociais no período estabelecido em calendário, para renovação de benefício, 

acompanhado de documento da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico que 

comprove esta condição. Tal renovação automática só poderá ser solicitada uma 

única vez. 

§ 2º - A mudança de curso ou nova inclusão no mesmo curso por meio de 

transferência interna ou aprovação em novo processo seletivo, implicará na imediata 

suspensão da validade da avaliação socioeconômica e da participação do aluno nos 

programas de assistência estudantil prioritários para alunos em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, devendo submeter-se a novo processo de 

avaliação socioeconômica no período destinado para avaliação dos alunos novatos 

da Universidade. 

§ 3º - O trancamento de matrícula por qualquer motivo, implicará na 

imediata suspensão da validade da avaliação socioeconômica e da participação do 

aluno nos programas de assistência estudantil prioritários para estudantes em 



 

 

 

situação de vulnerabilidade socioeconômica,  devendo ao retornar,  submeter-se a 

novo processo de avaliação socioeconômica no período destinado para avaliação 

dos alunos novatos da Universidade. 

Art. 24º: A avaliação socioeconômica para alunos de pós-graduação tem validade 

por 1(um) ano após os quais poderá ser renovada depois de novo processo 

avaliativo e desde que o estudante não tenha tempo de retenção no curso superior a 

1 (um) semestre letivo, além do tempo médio previsto para conclusão do curso ou 

esteja com sua matrícula trancada ou ainda que não esteja recebendo bolsa 

específica de pós-graduação, com as seguintes ressalvas:  

§ 1º - No caso de previsão de defesa para o final do semestre letivo mais 

próximo à data de vencimento da avaliação socioeconômica facultará ao estudante 

solicitar renovação automática da avaliação por meio do preenchimento de 

formulário próprio  que deverá ser entregue na Coordenadoria de Programas Sociais 

no período estabelecido em calendário, para renovação de benefício, acompanhado 

de documento da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico que comprove esta 

condição. Tal renovação automática só poderá ser solicitada uma única vez. 

§ 2º - O trancamento de matrícula por qualquer motivo, implicará na 

imediata suspensão da validade da avaliação socioeconômica e da participação do 

aluno nos programas de assistência estudantil prioritários para estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica,  devendo ao retornar,  submeter-se a 

novo processo de avaliação socioeconômica no período destinado para avaliação 

dos alunos novatos da Universidade. 

Art. 25º: Será suspenso imediatamente o acesso à assistência estudantil prioritária 

para alunos de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para os 

estudantes enquadrados em uma ou mais das situações abaixo: 

I. qualquer inexatidão ou má fé nos dados fornecidos pelo estudante, 

comprovação de inverdade nas informações e, ou falsificação dos 

documentos apresentados à PRAEC quando da avaliação socioeconômica. 

II. descumprimento do regime disciplinar do corpo discente (Resolução CUNI Nº 

009 de 06.05.2003) e/ou qualquer das normas dos programas de assistência 



 

 

 

estudantil e ainda por falta de recursos financeiros para assistência estudantil, 

por parte da Universidade. 

III. reprovação por frequência em qualquer disciplina. 

IV. não matrícula em no mínimo 4 (quatro) disciplinas, salvo em casos em que 

para complementação de sua grade curricular, não seja necessária a 

matrícula em até 4 (quatro)  disciplinas, ou em casos específicos devidamente 

avaliados e aprovados pelo Conselho Deliberativo da PRAEC. 

V. tempo de retenção superior a 4 (quatro) semestres letivos, além do tempo 

médio previsto para conclusão do curso. 

VI. trancamento de matrícula. 

§ 1º - É facultado ao aluno enquadrado em uma ou mais situações 

previstas neste artigo, entrar com recurso endereçado ao Pró-Reitor de Assuntos 

Estudantis e Comunitários solicitando avaliação específica do caso em questão, que 

deverá ser discutido, analisado e deliberado pelo Conselho Deliberativo da PRAEC e 

sancionado pelo Pró-Reitor. 

Art. 26º: Será suspenso imediatamente o acesso à assistência estudantil prioritária 

para alunos de pós-graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para 

os estudantes enquadrados em uma ou mais das situações abaixo: 

I. qualquer inexatidão ou má fé nos dados fornecidos pelo estudante, 

comprovação de inverdade nas informações e, ou falsificação dos 

documentos apresentados à PRAEC quando da avaliação socioeconômica. 

II. descumprimento do regime disciplinar do corpo discente (Resolução CUNI Nº 

009 de 06.05.2003) e/ou qualquer das normas dos programas de assistência 

estudantil e ainda por falta de recursos financeiros para assistência estudantil, 

por parte da Universidade. 

III. reprovação por frequência em qualquer disciplina. 

IV. não matrícula em no mínimo 2 (duas) disciplinas, salvo em casos em que 

para complementação de sua grade curricular, não seja necessária a 



 

 

 

matrícula em até 2 (duas)  disciplinas, ou em casos específicos devidamente 

avaliados e aprovados pelo Conselho Deliberativo da PRAEC. 

V. tempo de retenção superior a 1 (um) semestre letivo, além do tempo médio 

previsto para conclusão do curso. 

VI. constatação de recebimento de bolsa específica de pós-graduação. 

VII. trancamento de matrícula. 

§ 1º - É facultado ao aluno enquadrado em uma ou mais situações 

previstas neste artigo, entrar com recurso endereçado ao Pró-Reitor de Assuntos 

Estudantis e Comunitários solicitando avaliação específica do caso em questão, que 

deverá ser discutido, analisado e deliberado pelo Conselho Deliberativo da PRAEC e 

sancionado pelo Pró-Reitor. 

Art. 27º: É dever do estudante classificado em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, informar imediatamente a Coordenadoria de Programas Sociais 

sobre o trancamento de matrícula e desligamento da Universidade. 

 

CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 28º: O presente regulamento será aprovado após análise e deliberação do Pró-

Reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários. 

Art. 29º: 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. 30º: Os benefícios da assistência estudantil oferecidos são pessoais e 

intransferíveis. 

Art. 31º: Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador de Programas 

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



 

 

 

Art. 32º: O presente regulamento entrará em vigor a partir das avaliações 

socioeconômicas realizadas após a data de sua aprovação pelo Pró-Reitor da 

PRAEC e revogadas as disposições em contrário. 

Art. 33º: A Coordenadoria de Programas Sociais deverá apresentar ao Pró-Reitor de 

Assuntos Estudantis e Comunitários, ao final de cada semestre, relatório das 

atividades semestrais do Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


