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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 pública, a previsão de calendário 
de concessão de vagas reservadas no Programa Institucional de Bolsas - PIB UFLA, no 1º período letivo de 
2015. 
 
SELEÇÃO DE NOVOS ESTUDANTES QUE OCUPARÃO VAGAS RESERVADAS DE BOLSA 

1. Qualquer estudante já classificado em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou que esteja 
solicitando avaliação socioeconômica no 1º período letivo de 2015, poderá solicitar vaga reservada de 
Bolsa Institucional. 

2. Os estudantes avaliados em outros semestres poderão se inscrever por meio de preenchimento de 
formulário próprio fornecido pela PRAEC, desde que sua avaliação esteja dentro do prazo de vigência. 

3. Os estudantes que estiverem solicitando avaliação socioeconômica no 1º período letivo de 2015, 
poderão se inscrever para a seleção de ocupação de vaga reservada de bolsa, mediante manifestação de 
interesse no questionário de avaliação socioeconômica, preenchido on-line. 

4. O número de vagas reservadas disponíveis para a seleção do 1º período letivo de 2014 será definida 
pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários em parceria com a Reitoria e terá por base o 
número de vagas disponíveis devido a desligamentos do Programa e o número de novas cotas autorizadas 
em função de disponibilidade orçamentária da Universidade. 

5. A seleção dos estudantes será feita com base em critérios de necessidade socioeconômica dos 
candidatos e do número de vagas. 

6. Após selecionado para ocupar vaga reservada, o estudante deverá buscar pessoalmente na 
Coordenadoria de Programas Sociais da PRAEC, mediante apresentação de CPF e dados bancários, o 
credenciamento que o tornará apto a inscrever-se nos Editais a serem divulgados pelas Pró-Reitorias 
executoras do Programa, conforme orientações que serão fornecidas no ato da divulgação dos resultados. 

7. Caso o estudante se inscreva e seja selecionado em mais de um Edital, deverá fazer, pessoalmente 
na Coordenadoria de Programas Sociais da PRAEC, a opção pela vaga de sua preferência na data 
estipulada para tal. 

8. É de inteira responsabilidade do estudante inteirar-se sobre os resultados, datas e prazos. O não 
comparecimento na PRAEC para aquisição do credenciamento e/ou a não inscrição em pelo menos um dos 
Editais divulgados pelas Pró-Reitorias executoras do Programa, implicará no imediato cancelamento da 
vaga. 
 
RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES QUE JÁ OCUPAM VAGAS RESERVADAS 

1. Os estudantes que já ocupam vagas reservadas de bolsas institucionais, cujos contratos são de 
1º.12.2013 a 30.11.2014 (prorrogados até 31.5.2015) e 1º.5.2014 a 30.4.2015 (prorrogados até 
31.5.2015), e que tenham interesse em permanecer no Programa, deverão renovar seus contratos, nas 
datas abaixo especificadas. 

2. Nesta ocasião, os estudantes interessados na mudança de projeto ou mesmo de modalidade de 
bolsa, terão a oportunidade de fazê-lo. 

3. O estudante que estiver renovando seu contrato de bolsa institucional poderá obter no SIG, o 
credenciamento que o tornará apto a inscrever-se nos Editais a serem divulgados pelas Pró-Reitorias 
executoras do Programa. 

4. Caso o estudante se inscreva e seja selecionado em mais de um Edital, deverá fazer, pessoalmente 
na Coordenadoria de Programas Sociais da PRAEC, a opção pela vaga de sua preferência na data 
estipulada para tal. 

5. É de inteira responsabilidade do estudante inteirar-se sobre os resultados, datas e prazos. A não 



inscrição nos Editais implicará no desligamento definitivo do estudante do Programa. 
 

CALENDÁRIO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES VULNERÁVEIS QUE DEVERÃO OCUPAR VAGA 
RESERVADA NO PROGRAMA DE BOLSA INSTITUCIONAL 

 
SELEÇÃO DE NOVOS ESTUDANTES 
2 a 20.3.2015 – Preenchimento de formulário na PRAEC ou manifestação de interesse no questionário de 
avaliação socioeconômica preenchido on-line. 
22.4.2015 – Resultado da seleção (1ª chamada). 
22 a 24.4.2015 – Manifestação de interesse pela vaga e recebimento do credenciamento para inscrição nos 
Editais de bolsas institucionais para alunos selecionados na 1ª chamada, na PRAEC. 
28.4.2015 – Resultado da seleção (2ª chamada). 
28 a 30.4.2015 – Manifestação de interesse pela vaga e recebimento do credenciamento para inscrição nos 
Editais de bolsas institucionais para alunos selecionados na 2ª chamada, na PRAEC. 
5.5.2015 – Resultado da seleção (3ª chamada). 
5 e 6.5.2015 – Manifestação de interesse pela vaga e recebimento do credenciamento para inscrição nos 
Editais de bolsas institucionais para alunos selecionados na 3ª chamada, na PRAEC. 
1º.5.2014 – Início do cronograma de pagamento da bolsa. 
23.4 a 13.5.2015 – Inscrição nos Editais de Bolsas Institucionais divulgados pelas Pró-Reitorias de 
Extensão e Cultura - PROEC, Graduação - PRG e Pesquisa - PRP. 
22.5.2015 – Divulgação dos resultados pelas Pró-Reitorias Executoras. 
22 e 25.5.2015 – Interposição de recursos. 
28.5.2015 – Resultado da análise de recursos. 
24.5 a 29.5.2015 – Confirmação de interesse pela bolsa, pessoalmente, na Coordenadoria de Programas 
Sociais da PRAEC, caso o estudante tenha sido selecionado em mais de um Edital. 
1º.6.2014 – Início do contrato de bolsa, com vigência até 31.5.2016 e início das atividades dos bolsistas. 
 
RENOVAÇÃO DE CONTRATOS 
23.4 a 13.5 – Disponibilização no SIG, do credenciamento de concessão de vaga reservada de bolsa 
institucional, para os estudantes com contrato de 1º.12.2013 a 30.11.2014 (prorrogados até 31.5.2015) e 
1º.5.2014 a 30.4.2015 (prorrogados até 31.5.2015). 
23.4 a 13.5.2015 – Inscrição nos Editais de Bolsas Institucionais divulgados pelas Pró-Reitorias de 
Extensão e Cultura - PROEC, Graduação - PRG e Pesquisa - PRP. 
22.5.2015 – Divulgação dos resultados pelas Pró-Reitorias Executoras. 
22 e 25.5.2015 – Interposição de recursos. 
28.5.2015 – Resultado da análise de recursos. 
24.5 a 29.5.2015 – Confirmação de interesse pela bolsa, pessoalmente, na Coordenadoria de Programas 
Sociais da PRAEC, caso o estudante tenha sido selecionado em mais de um Edital. 
1º.6.2015 – Início do novo contrato de bolsa, com vigência até 31.5.2016. 
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