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Objetivo

Auxílios
Estudantis

As ações de assistência estudantil são
viabilizadas através de auxílios e programas
que têm o intuito de realizar o
acompanhamento do discente contemplado,
durante sua vida acadêmica. O Departamento
de Assistência Estudantil - DAEST tem,
através destas ações, o objetivo de reduzir o
índices de retenção e evasão do discente
integrante do ciclo da assistência estudantil
dentro da UFAM.



Auxílios
Estudantis Os recursos financeiros destinados aos

editais provêm do Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES) -
regulamentado pelo Decreto nº 7.234 de 19 de
julho de 2010, e direcionados ao
desenvolvimento das ações de Assistência
Estudantil, condicionados à disponibilidade
orçamentária e financeira.

Recursos



Auxílios
Estudantis Destina-se a apoiar o discente que se

encontre em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, a custear parcialmente
gastos com transporte público municipal
urbano ou alternativo e material didático
pedagógico de baixo custo.

Auxílio Acadêmico (R$ 400,00/mês)

Modalidades

300 VAGAS (15 PcD + 285 AC)



Auxílios
Estudantis Visa à seleção de estudantes para acesso, de

caráter pessoal e intransferível, à moradia
estudantil através de ocupação de vaga na
Residência Universitária – RUNI assim como
para benefício pecuniário denominado Auxílio
RUNI no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
por mês, de caráter pessoal e intransferível,
para despesas com alimentação aos finais de
semana e feriados. 

Auxílio RUNI (R$ 300,00/mês)

Modalidades

7

120 VAGAS (6 PcD + 114 AC)



Auxílios
Estudantis

Estar regularmente matriculado (a) em no
mínimo duas disciplinas da matriz
curricular de seu curso de graduação
regular presencial desta Universidade (*);

Comprovar renda per capita de até 1,5
salário mínimo nacional vigente;

Não ter concluído nenhum outro curso
superior de graduação;

Requisitos



Auxílios
Estudantis Não ter ultrapassado dois semestres do

tempo mínimo regulamentar para
integralização do curso de graduação em
que estiver matriculado (*);

Não ser estudante proveniente de
mobilidade estudantil;

Requisitos



Auxílios
Estudantis

Comprovar que passou a residir na cidade
do campus exclusivamente para cursar
graduação na UFAM, mediante
preenchimento da Declaração Auxílio
Moradia e upload da mesma e dos
documentos discriminados na referida
declaração. O referido Auxílio será
exclusivo para estudantes que
mantenham a condição de inquilinato
mesmo em compartilhamento de aluguel
devidamente comprovado.

Requisitos



Auxílios
Estudantis Inscrição

Análise Acadêmica e Socioeconômica

Interposição de Recursos

Implementação

Etapas
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Auxílios
Estudantis

Atender o critério de vulnerabilidade
socioeconômica;

Estar matriculado (a) e frequente em no
mínimo 04 (quatro) disciplinas
obrigatórias de seu curso de graduação
(*);

Ter Coeficiente de rendimento acadêmico
acumulado superior ao do ingresso no
auxílio;

Requisitos para Permanência
e Acompanhamento



Auxílios
Estudantis

Não ser reprovado por frequência em
nenhuma disciplina cursada (obrigatória e
optativa) no semestre;

Apresentar aprovação minima de 70% nas
disciplinas cursadas (obrigatória e
optativa) por semestre;

Não ultrapassar o limite máximo de dois
semestres após o período mínimo
previsto para a integralização do curso;

Requisitos para Permanência
e Acompanhamento



Auxílios
Estudantis Preencher e enviar, até o dia 07 (sete) de

cada mês de referência, Relatório de
Acompanhamento Acadêmico – RAA
disponível no e-campus.

Acompanhamento mensal e semestral.

Requisitos para Permanência
e Acompanhamento



DAE: daeicet@ufam.edu.br

Obrigado!


