UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2005-PROGRAD
Estabelece procedimentos objetivando otimizar a
utilização de bolsas, por alunos carentes de
graduação, do Convênio UFES/SESu-MEC.

Considerando o Programa para alunos carentes, conforme Convênio UFES/SESu-MEC,
gerenciado pela Pró-Reitoria de Graduação;
O Pró-Reitor de Graduação da UFES, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
estabelece:
1º - O setor beneficiado com bolsa(s) do programa SESu-MEC deverá protocolar à
Secretaria de Assuntos Comunitários – SAC listagem dos alunos interessados em
participar do programa, solicitando que seja efetivada a análise sócio-econômica de cada
candidato;
2º - O setor beneficiado encaminhará os alunos interessados para entrevista junto à SAC;
3º - A SAC procederá à análise sócio-econômica de cada um dos candidatos e, levando
em conta a situação de carência financeira, emitirá relatório e parecer, individual, sobre a
elegibilidade dos mesmos, conforme Ficha de Avaliação Sócio-Econômica anexa a esta
Instrução Normativa. Após, devolverá o protocolado ao setor interessado dando ciência
do resultado da análise, anexando cópia da Ficha de Avaliação Sócio-Econômica dos
candidatos;
4º - O setor beneficiado, de posse do resultado apresentado pela SAC, procederá à
seleção, dentro do quantitativo de bolsas pertinente, e encaminhará ao DAAE/PROGRAD
a listagem dos candidatos selecionados para recebimento das bolsas, anexando cópia da
Ficha de Avaliação Sócio-Econômica encaminhada pela SAC e dos documentos pessoais
do bolsista (RG, CPF e Cartão Bancário).
Vitória, 18 de abril de 2005.
Professor Santinho Ferreira de Souza
Pró-Reitor de Graduação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

ANEXO - INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2005-PROGRAD
FICHA DE ANÁLISE SÓCIO-ECONÔMICA
DADOS PESSOAIS
NOME: _________________________________________________________________________________
CURSO: ________________________________________ MATRICULA: _____________________________
PERÍODO NO CURSO:______________ CPF: _________________________ RG: _____________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
TEL: __________________ CELULAR: _____________________ E-MAIL: ___________________________
PARA USO DA SAC
RELATÓRIO:

PARECER: (

) ELEGÍVEL

(

) INELEGÍVEL

NOME LEGÍVEL DO(A) ANALISADOR(A) ___________________________________________
ASSINATURA DO(A) ANALISADOR(A) _____________________________________________
DATA _____/_____/_____

