UFVJM - CAMPUS DIAMANTINA

DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE A ETAPA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE POR
BENEFÍCIOS?

1. Fui classificado(a) no Resultado da Avaliação Socioeconômica Pós-Recurso do Programa de
Assistência Estudantil (PAE), o que devo fazer?
Você deve manifestar seu interesse pelos benefícios que PRETENDE receber e informar os dados
bancários para pagamento dos benefícios de caráter financeiro. A manifestação de interesse é etapa
obrigatória do processo de seleção, ficando o classificado responsável por manifestar seu interesse
por benefícios no e-Campus/Siga.
2. Quais as opções de escolha?
● Auxílio creche;
● Auxílio manutenção;
● Bolsa integração;
● Moradia;
● Material pedagógico - Instrumental Medicina;
● Material pedagógico - Instrumental Odontológico.
3. Posso escolher todos os benefícios?
Não. Existem benefícios que não são cumuláveis, como “moradia” e a “bolsa integração” e também
existem benefícios que tem condicionalidades específicas, como o “auxílio creche”, o “material
pedagógico - instrumental medicina” e o “material pedagógico - instrumental odontológico”. Antes
de realizar a escolha leia o anexo I do edital vigente do PAE/UFVJM com a modalidade e descrição
de cada benefício.
4. A manifestação de interesse por benefícios é garantia que vou receber?
Não. Na etapa de manifestação de interesse por benefícios o discente informa a sua INTENÇÃO,
ou seja, qual (is) benefício (s) PRETENDE receber. A classificação final do PAE/UFVJM é
realizada após análise das escolhas realizadas pelos discentes em cada benefício. A classificação
dos benefícios é realizada a partir do critério vulnerabilidade socioeconômica, entretanto, os
benefícios têm quantidade limitada, conforme disponibilidade orçamentária da instituição.
Exemplo: caso o número de discentes que manifeste interesse em um determinado benefício
ultrapasse o número de benefícios disponível, haverá discentes que não serão contemplados.
5. Posso cumular Bolsa Integração e Moradia?
Não. Esses dois benefícios não são cumuláveis.
6. Ainda tenho dúvidas, o que devo fazer?
Entre em contato com o Serviço Social da Proace/UFVJM através do telefone: (38) 3532 1200
Ramal: 8118.
ATENÇÃO, a etapa de manifestação de interesse por benefícios é disponibilizada em dias
específicos, veja no cronograma do edital vigente.

