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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS

RETIFICAÇÃO Nº 1 - CHAMADA INTERNA PRAEC N.º 3/2021

REAVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE PERMANÊNCIA

 

O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS, Edward Frederico Castro Pessano, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
re�fica a Chamada Interna PRAEC Nº 3/2021 para o processo de Reavaliação Socioeconômica dos discentes beneficiários do Plano de
Permanência da Universidade Federal do Pampa – Unipampa, referente ao ano de 2020, com o obje�vo de verificar o atendimento dos critérios
acadêmicos para a manutenção dos bene�cios, conforme disposto na Resolução CONSUNI/UNIPAMPA n.º 84/2014.

 

Onde se lê:

(...)

3.1. O processo será realizado do dia 22/04/2021 ao dia 01/06/2021.

(...)

 

Leia-se:

(...)

3.1. O processo será realizado do dia 22/04/2021 ao dia 28/07/2021.

(...)

 

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 26/04/2021 
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Onde se lê:

(...)

ANEXO 1

(...)

 5 – COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RESIDÊNCIA:

a) apresentar (obrigatoriamente) documentos que comprovem a situação de moradia do discente e do seu grupo familiar, mediante entrega de
cópia de conta atualizada de luz, internet, água, telefone, cartão de crédito e/ou demais correspondências bancárias em nome do discente
beneficiário (cópia), tanto da residência na cidade de origem quanto na cidade-sede do campus. Caso o documento de comprovação de residência
não esteja em nome do beneficiário a comprovação deve ser complementada por declaração de residência (o comprovante apresentado deve
constar em nome do proprietário do imóvel e/ou de seu locador/morador).

(...)

 

Leia-se:

(...)

ANEXO 1

(...)

5 – COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RESIDÊNCIA:

a) apresentar (obrigatoriamente) documentos que comprovem a situação de moradia do discente e do seu grupo familiar, mediante entrega de
cópia de conta atualizada de luz, internet, água, telefone, cartão de crédito e/ou demais correspondências bancárias em nome do discente
beneficiário (cópia), tanto da residência na cidade de origem quanto na cidade-sede do campus. Caso o documento de comprovação de residência
não esteja em nome do beneficiário a comprovação deve ser complementada por declaração de residência (o comprovante apresentado deve
constar em nome do proprietário do imóvel e/ou de seu locador/morador).

b) Para fins de manutenção do auxílio moradia: apresentar comprovação da situação de residência (conta atualizada de luz, internet, água, etc)
e cópia do contrato de aluguel ou declaração original do proprietário do imóvel (locador) �tular do contrato (quando uma pessoa/aluno
representar um grupo de locadores do mesmo imóvel) ou da imobiliária onde conste o valor pago mensalmente, conforme Modelo 13, 
disponibilizado no site da PRAEC/Unipampa.

(...)

 

 

Bagé, 26 de abril de 2021.
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Edward Frederico Castro Pessano

Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários 

Assinado eletronicamente por EDWARD FREDERICO CASTRO PESSANO, Pró-Reitor(a) de Assuntos Estudan�s e Comunitários, em 26/04/2021,
às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0511088 e o código CRC 392DF62D.

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

