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ERRATAERRATA

A  Comissão  Loca l  de  Assun tos  Es tudan t i s  in fo rma  que  es táA  Comissão  Loca l  de  Assun tos  Es tudan t i s  in fo rma  que  es tá

lançando  a  chamada  para  lançando  a  chamada  para  auxí l ios  estudant is  para  os  ingressantesauxí l ios  estudant is  para  os  ingressantes

no  semestre  2019 .2  eno  semestre  2019 .2  e   complementação  dos  aux í l ios  f inance i roscomplementação  dos  aux í l ios  f inance i ros

para  estudantes  matr icu lados  no  semestre  2019 .1 ,para  estudantes  matr icu lados  no  semestre  2019 .1 ,  pa r t i c ipan tes  do par t i c ipan tes  do

ú l t imo  p rocesso  se le t i vo  do  PAISE.  ú l t imo  p rocesso  se le t i vo  do  PAISE.  

Aba ixo  apresen tamos  os  c ronogramas  para  a  se leção  do  PAISEAba ixo  apresen tamos  os  c ronogramas  para  a  se leção  do  PAISE

2019 .2  e  os  quadros  com os  va lo res  des t inados  para  cada  aux í l io .  2019 .2  e  os  quadros  com os  va lo res  des t inados  para  cada  aux í l io .  

ATENÇÃO:ATENÇÃO:  As  reg ras  e  proced imentos  de  insc r i ção ,  tabe las  de As  regras  e  proced imentos  de  insc r i ção ,  tabe las  de

pon tuação  e  documentos  necessár ios  es tão  d isc r im inados  no  pon tuação  e  documentos  necessár ios  es tão  d isc r im inados  no  Edi ta lEdi ta l

PAISE  PAISE              NN            º 27/2019  . Também  podem  ser  ob t idas  ou t ras  in fo rmações  na Também  podem  ser  ob t idas  ou t ras  in fo rmações  na

Coordenação  de  Assun tos  Es tudan t i s  ou  Serv i ço  Soc ia l .  Coordenação  de  Assun tos  Es tudan t i s  ou  Serv i ço  Soc ia l .  

Quadro  1 .  Va lo res  to ta i s  des t inados  aos  ProgramasQuadro  1 .  Va lo res  to ta i s  des t inados  aos  Programas

Programa Valor

PAISE 2019.2 R$ 30.000,00

PAISE 2019.1 (complementação) R$ 17.000,00

Total R$ 47.000,00

  

Quadro  2 .  D is t r ibu ição  dos  Recursos  PAISE 2019 .2Quadro  2 .  D is t r ibu ição  dos  Recursos  PAISE 2019 .2

Tipo de Auxílio Valor/mês Nº meses Quantidade de
vagas

Total

Alimentação XXX XXX XXXX XXXX

Cópia e Impressão XXX XXX XXXXX XXXX

Creche XXXXX XXXX XXXXX XXXX

Creche EaD* 100,00 5 10 R$ 5.000,00

Material acadêmico XXXXX XXXXX XXXXX XXXX

Moradia XXXX XXXXX XXXX XXXX

Transporte 250,00 05 08 R$ 10.000,00

Transporte EaD** 50,00 05 20 R$ 5.000,00

Transporte XXXXX XXXX XXXXX XXXX



residente

Permanência 150,00 05 10 R$ 7.500,00

PROEJA XXXX XXXX XXXX XXXXX

Uniforme 100.00 Única 25 R$ 2.500,00

TOTAL R$ 30.000,00

Quadro  3 .  D is t r ibu ição  dos  Recursos  comp lementação  PAISE  2019 .1Quadro  3 .  D is t r ibu ição  dos  Recursos  comp lementação  PAISE  2019 .1

Tipo de Auxílio Valor/mês Nº meses Quantidade de
vagas

Total

Alimentação XXX XXX XXXX XXXX

Cópia e Impressão XXX XXX XXXXX XXXX

Creche XXXXX XXXX XXXXX XXXX

Creche EaD XXXXX XXXX XXXXX XXXX

Material acadêmico XXXXX XXXXX XXXXX XXXX

Moradia XXXX XXXXX XXXX XXXX

Transporte 250,00 02 10 R$ 5.000,00

Transporte EaD** XXXX XXXXX XXXX XXXX

Transporte 
residente

XXXXX XXXX XXXXX XXXX

Permanência 150,00 04 10 R$ 6.000

PROEJA 200,00 03 10 R$ 6.000,00

Uniforme XXXX XXXXX XXXX XXXX

TOTAL R$ 17.000,00

Quadro  4 .  Cronograma  de  Execução  do  Processo  Se le t i vo  PAISE  paraQuadro  4 .  Cronograma  de  Execução  do  Processo  Se le t i vo  PAISE  para

es tudan tes  ing ressan tes  em 2019 .2  (moda l idade  p resenc ia l )es tudan tes  ing ressan tes  em 2019 .2  (moda l idade  p resenc ia l )

FASES PERÍODO/DATA*

Publicação e divulgação do edital 29/10 a 01/11/2019

Período de inscrições 04 a 08/11/2019

Análise de documentação e entrevistas 11 e 21-22/11/2019

Visitas domiciliares 25 a 27/11/2019

Divulgação dos pré-selecionados por
auxílio 

28/11/2019

Período de solicitação de recursos sobre o
resultado da pré-seleção

29/11/2019

Divulgação dos resultados sobre os
recursos apresentados

02/12/2019

Divulgação da lista dos selecionados 02/12/2019



Apresentação, por parte do(a) estudante
selecionado(a), da documentação bancária
necessária para pagamento/recebimento

do(s) auxílio(s) 

03 a 05/12/2019

Elaboração das planilhas dos auxílios 03 a 05/12/2019

Encaminhamento das planilhas para o setor
financeiro do Campus

06/12/2019

Quadro  5 .  Cronograma  de  Execução  do  Processo  Se le t i vo  PAISE  paraQuadro  5 .  Cronograma  de  Execução  do  Processo  Se le t i vo  PAISE  para
es tudan tes  ing ressan tes  em 2019 .2  (moda l idade  EaD)es tudan tes  ing ressan tes  em 2019 .2  (moda l idade  EaD)

FASES PERÍODO/DATA

Publicação e divulgação do edital 29/10 a 01/11/2019

Período de inscrições 04 a 08/11/2019

Análise de documentação e entrevistas 11 e 21-22/11/2019

Visitas domiciliares 25 a 27/11/2019

Divulgação dos pré-selecionados por
auxílio 

28/11/2019

Período de solicitação de recursos sobre o
resultado da pré-seleção

29/11/2019

Divulgação dos resultados sobre os
recursos apresentados

02/12/2019

Divulgação da lista dos selecionados 02/12/2019

Apresentação, por parte do(a) estudante
selecionado(a), da documentação bancária
necessária para pagamento/recebimento

do(s) auxílio(s) 

03 a 05/12/2019

Elaboração das planilhas dos auxílios 03 a 05/12/2019

Encaminhamento das planilhas para o setor
financeiro do Campus

06/12/2019

* SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME
A DEMANDA

Or ig ina l  Ass inadoOr ig ina l  Ass inado

Sílvia Fernanda Sales dos Santos
Coordenadora de Assuntos EstudantisCoordenadora de Assuntos Estudantis


