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O QUE É?
Plano de concessão de auxílios, que tem como finalidade contribuir 
para a permanência do estudante na Universidade até a conclusão 
do seu curso de graduação.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Estudantes matriculados em cursos de graduação presencial, que 
estejam cursando a primeira ou a segunda graduação e que se 
encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
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QUAIS AUXÍLIOS SÃO 
OFERECIDOS?
● Alimentação;

○ Auxílio alimentação/auxílio alimentação complementar
○ Alimentação subsidiada

● Moradia;
○ Auxílio moradia;
○ Vaga na moradia estudantil.

● Transporte;
○ Transporte/Transporte rural;

● Creche.
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INSCRIÇÃO

● Preenchimento de formulário no sistema GURI;
● Envio de documentos digitalizados através do sistema GURI;
● Estudantes dispensados de enviar todos os documentos 

novamente:
○ Ingressantes no ano de 2022 por cotas de renda: L1, L2, L9 e 

L10;
○ Estudantes já beneficiários que optaram por solicitar outras 

modalidades e que passaram pela última Reavaliação 
Socioeconômica.
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
● Realizar a inscrição e envio de toda a documentação exigida;
● Estar matriculado em, no mínimo, 20 créditos;
● Ter renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 

1.818,00);
● Estar cursando a primeira ou a segunda graduação;
● Não ultrapassar o limite de dois semestres além da duração 

mínima do curso.
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● A classificação dos estudantes é feita através do cálculo do 
Índice Socioeconômico;

● Para fins de cálculo do índice, são considerados os seguintes 
fatores:
○ renda bruta familiar mensal;
○ valor do salário mínimo;
○ número de integrantes do grupo familiar;
○ fator agravante da situação socioeconômica.
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RESULTADO E RECURSOS
● Após a divulgação do resultado preliminar, os estudantes indeferidos 

poderão encaminhar pedido de recurso;
● Os pedidos deverão ser enviados especificamente para o e-mail 

praecrecursos@unipampa.edu.br no prazo estipulado no cronograma;
● Após a divulgação do resultado preliminar, todos os estudantes 

deferidos devem entregar o Modelo 24 e a cópia do cartão bancário, 
que contenha o número da conta corrente;

● Deve ser entregue também o Modelo 23A (termo de compromisso).

mailto:praecrecursos@unipampa.edu.br
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CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO
Publicação do Edital: 06/04/2022.

Período de inscrições: 06/04/2022 a 20/05/2022.

Período de envio de documentos: 06/04/2022 a 25/05/2022.

Data limite para envio de documentos complementares: até 15/06/2022.

Processo Seletivo: 06/04/2022 a 20/06/2022.

Divulgação dos Resultados Preliminares: 22/06/2022.

Recebimento de pedidos de recurso: até às 23h59min do dia 24/06/2022.

Divulgação do resultado preliminar após a fase recursal: 29/06/2022.

Entrega dos Dados Bancários e Termo de Compromisso dos discentes 
contemplados: até 06/07/2022. 

Divulgação do resultado final: 08/07/2022. 
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CRITÉRIOS DE MANUTENÇÃO

● Comprovar anualmente a renda de 1,5 salário mínimo 
familiar per capita;

● Manter-se matriculado em, no mínimo, 20 créditos;
● Ter aproveitamento de, no mínimo, 60% dos créditos 

matriculados;
● Não ter reprovações por frequência;
● Apresentar os documentos necessários para os processos de 

avaliação acadêmica e reavaliação socioeconômica;
● Não ultrapassar o limite de dois semestres além da duração 

mínima do curso.
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DOCUMENTOS EXIGIDOS
Todos os integrantes do grupo familiar devem apresentar:
● Documento de identificação com foto;
● Certidão de nascimento (no caso de bebês e crianças);
● Comprovantes de situação civil: certidão de casamento, 

declaração de união estável, averbação de divórcio, certidão 
de óbito, termo de guarda, tutela ou curatela, se for o caso)

Além disso, o candidato deve apresentar o Modelo 27, no qual 
deve fazer um relato sobre seu grupo familiar, trazendo 
informações que considerar relevante para o processo de 
seleção.
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Comprovações de renda:
● Todos os integrantes do grupo familiar que tenham 16 anos ou 

mais, devem apresentar os seguintes documentos:
○ Cópia da Carteira de Trabalho, ou declaração de que não 

possui;
○ Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, caso 

declare.
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Todos os integrantes do grupo familiar que tenham 16 anos ou 
mais, devem apresentar documentos comprobatórios de renda, de 
acordo com a situação:
● NÃO TRABALHA /DO LAR;
● ASSALARIADO/CARTEIRA ASSINADA/SERVIDOR PÚBLICO;
● ECONOMIA INFORMAL;
● AUTÔNOMOS;
● APOSENTADO E/OU PENSIONISTA;
● DESEMPREGADO;
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● PRODUTOR RURAL;
● EMPRESÁRIO;
● EMPRESÁRIO/MICROEMPRESÁRIO/MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL;
● ESTÁGIO REMUNERADO;
● BENEFICIÁRIOS DE BOLSAS INTERNAS (ENSINO, PESQUISA OU 

EXTENSÃO) OU EXTERNAS;
● PENSÃO ALIMENTÍCIA;
● RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS;
● RENDA PROVENIENTE DE OUTRAS FONTES.
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Comprovação da situação patrimonial, da cidade do grupo familiar e da cidade 
do campus.

● Situação de moradia: 
○ IMÓVEL PRÓPRIO;
○ IMÓVEL FINANCIADO;
○ IMÓVEL ALUGADO;
○ IMÓVEL DE POSSE OU OCUPAÇÃO;
○ IMÓVEL CEDIDO;
○ OUTRO IMÓVEL ALÉM DO UTILIZADO COMO MORADIA;
○ PROPRIEDADE RURAL;
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● Comprovação de propriedade de bens móveis (carros, motocicletas, etc);
● Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, etc) da cidade de 

origem e da cidade do campus.

● Auxílio creche;
● Situação acadêmica;
● Outros.
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CONTATOS NOS CAMPI
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LINKS ÚTEIS
Edital do Plano de Permanência: 
https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2022/04/edital-no-106_2022.pdf

Tutorial para a realização das 
inscrições:https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2022/04/tutorial-para-as-inscricoes-no-edital-
pp-.pdf

Tutorial para envio dos 
documentos:https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2022/04/tutorial-para-o-envio-da-document
acao-edital-pp-.pdf

Contatos nas unidades: https://sites.unipampa.edu.br/praec/contato-nudes/

Modelos de declarações e documentos: 
https://sites.unipampa.edu.br/praec/modelos-de-declaracoes/

https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2022/04/edital-no-106_2022.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2022/04/tutorial-para-as-inscricoes-no-edital-pp-.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2022/04/tutorial-para-as-inscricoes-no-edital-pp-.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2022/04/tutorial-para-o-envio-da-documentacao-edital-pp-.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2022/04/tutorial-para-o-envio-da-documentacao-edital-pp-.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/praec/contato-nudes/
https://sites.unipampa.edu.br/praec/modelos-de-declaracoes/

