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CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Para efeito deste Regimento a Assistência Estudantil do Campus da UFC em
Crateús é constituída pelos seguintes programas:

a) O Programa de Auxílio Moradia (PAM) do Campus da UFC em Crateús  é
destinado a estudantes não residentes na sede da cidade de Crateús ou em
regiões  de  difícil  acesso  na  cidade,  que  apresentem  dificuldades
socioeconômicas  comprovadas  e  que  estejam  cursando  a  primeira
graduação.

b) A Isenção da Taxa do Restaurante Universitário visa garantir  alimentação
gratuita  àqueles(as)  estudantes  que  se  encontram  em  situação  de
vulnerabilidade socioeconômica comprovada com intuito de minimizar os
efeitos  das  desigualdades  sociais  na  permanência  desses  jovens  na
Universidade.

c)  O Programa Bolsa  de Iniciação  Acadêmica  cujo  objetivo  é  propiciar  aos
estudantes de Cursos de Graduação do Campus da UFC em Crateús – em
situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada – especialmente os
de  semestres  iniciais,  condições  financeiras  para  sua  permanência  e
desempenho  acadêmico  satisfatório,  mediante  atuação,  em  caráter  de
iniciação acadêmica.

d) O Auxílio  Emergencial  estende-se a estudantes  dos  cursos  presenciais  de
graduação que apresentem vulnerabilidade socioeconômica comprovada e
que atendam a um dos critérios relacionados no edital unificado elaborado
pela  PRAE,  o(s)  qual(is)  esteja(m)  interferindo  na  frequência  regular  às
aulas.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art.2º São objetivos da Assistência Estudantil:

a) Viabilizar a permanência dos estudantes com dificuldades socioeconômicas
nos  cursos  presenciais  de  graduação  do  Campus  da  UFC  em  Crateús,
assegurando-lhes condições (de permanência) de moradia digna durante o
período da graduação;

b) propiciar condições que favoreçam o desempenho acadêmico dos estudantes
e seu crescimento sócio-político-cultural;

c) estimular,  nos  beneficiários,  o  espírito  de  cidadania  e  de  coletividade,  
mediante o desenvolvimento do senso de responsabilidade, de cooperação e 
de criticidade.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO E DAS ATRIBUIÇÕES

Art.3º  A  Assistência  Estudantil  será  gerida pela  Comissão  de  Assistência
Estudantil  (CAE),  formada,  preferencialmente,  por  servidores  docentes  e  técnico-



administrativos  do  Campus  da  UFC em Crateús,   nomeada  pela  Direção  do  Campus,  e
desenvolverá  suas  atividades  sob  acompanhamento  da  Coordenadoria  de  Assistência
Estudantil (CASE), da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).

Art.4º  Compete  aos integrantes  da  CAE,  em relação  aos  programas  e  auxílios
integrantes do Edital Unificado, realizado pela PRAE: 

I.  Realizar o processo seletivo para preenchimento de vagas, conforme o fluxo
descrito abaixo:

a) acompanhamento de inscrição;
b) análise de documentação;
c) entrevista individual;
d) visita domiciliar, caso haja necessidade;
e) divulgação do resultado preliminar;
f) elaboração do relatório e do parecer conclusivo, a ser submetido à Direção do

Campus;
g) divulgação do resultado final.

II. Proceder, anualmente, à renovação da permanência dos beneficiários no PAM,
conforme chamada pública a ser efetuada e publicada pela Comissão de Assistência Estudantil
do Campus de Crateús.

III. Gerir processo seletivo para preenchimento de vagas do PAM, conforme fluxo
descrito no inciso I.

IV. Verificar, semestralmente, a situação acadêmica dos beneficiários.
V. Analisar e emitir parecer acerca das solicitações de prorrogação do tempo de

permanência no PAM.
VI.  Sugerir  à  Direção do Campus  o desligamento  dos  beneficiários,  conforme

situações previstas no artigo 12.
VII.  Manter atualizadas  as informações  pessoais dos beneficiários  em arquivos

próprios.

Parágrafo Único. O aluno é responsável pela documentação que incluir no sistema,
cabendo a este acompanhar o recebimento de notificação, emitida pelo sistema, via e-mail,
confirmando o recebimento da inscrição pela Comissão

CAPÍTULO IV

DO PROCESSO SELETIVO

Art.5º Para  ser  admitido  em  um  dos  programas  da  Assistência  Estudantil,  o
discente deverá  efetuar  sua  inscrição nos  períodos  oficialmente  divulgados  em  edital  e
submeter-se ao processo de seleção.

Art.6º Para  a  efetivação  da  inscrição  do  edital  unificado,  serão  exigidos  pré-
requisitos e documentação pessoal, acadêmica e familiar.

I. Pré-requisitos.
a) Matrícula e frequência regular em um dos cursos de graduação presencial do

Campus da UFC em Crateús.
b) Núcleo familiar não residente na sede da cidade de Crateús ou residente em área

de difícil acesso na cidade, para o caso do PAM.



c) Renda familiar e própria insuficiente para manutenção.
d) Declaração de que está cursando a primeira graduação, conforme modelo a ser

disponibilizado pela Comissão no momento da publicação do edital.

II. Documentação.

a) Pessoal
1. Carteira de Identidade e CPF.
2. 1 foto 3x4.
3. Histórico do Ensino Médio.
4. Declaração de  que foi  beneficiado  com bolsa,  no caso de escola  particular,

constando percentual de desconto e valor da mensalidade.
5.  Comprovante  de  renda  própria  (contra-cheque,  declaração  de  instituição

legalmente reconhecida, extrato bancário dos últimos três meses, recibo de pagamento, última
declaração completa de Imposto de Renda e, em casos excepcionais, declaração de próprio
punho).

6. Carteira de Trabalho.
7. Declaração comprobatória de moradia provisória ou hospedagem em Crateús,

constando: nome, identidade, CPF, endereço e telefone do responsável pelo imóvel.

b) Acadêmica
1. Comprovante de matrícula.
2. Histórico acadêmico atualizado.

c) Familiar
1.Comprovante  de  renda  familiar  (contra-cheque,  declaração  de  instituição

legalmente reconhecida, extrato bancário dos últimos três meses, recibo de pagamento, última
declaração completa de Imposto de Renda ou, em casos excepcionais, declaração de próprio
punho).

2.Última conta de energia elétrica.
3.Comprovante  de  residência  do  núcleo  familiar  (cópia  de  escritura  de  imóvel

próprio, cópia de boleto bancário de financiamento habitacional, cópia do recibo de aluguel ou
do contrato de locação, do IPTU ou do IPTR).

4.Certidão de nascimento ou identidade dos dependentes da renda familiar.
5.Atestado de óbito dos pais/esposo(a) (se falecidos).

Parágrafo Único. Caso necessário, outros documentos poderão ser solicitados para
complementação de informações sobre a situação socioeconômica familiar do candidato.

Art. 7º O processo seletivo dos Programas da Assistência Estudantil, a ser realizado
pelos  servidores  integrantes  da  Comissão  de  Assistência  Estudantil,  no  que  couber,  será
composto por duas etapas.

I. 1ª etapa.
Recebimento do formulário de inscrição devidamente preenchido pelo candidato.
Análise da documentação.
Entrevista individual.



I. 2ª etapa.

a) Visita domiciliar, caso haja necessidade.
b) Reunião  com  os  selecionados,  nos  casos  da  Bolsa  de  Iniciação

Acadêmica e do Auxílio Moradia, juntamente com os já beneficiários, quando couber, a
fim  de  esclarecer,  para  os  novatos,  e  ratificar,  para  os  veteranos,  as  condições  para
permanência na Assistência Estudantil.

Parágrafo  Único.  A  omissão  e  o  fornecimento  de  dados  em desacordo  com a
verdade implicará no indeferimento da inscrição do candidato.

Art. 8º Para que o estudante seja oficialmente considerado beneficiário, depois de
selecionado, deverá:

I. ter o seu processo homologado pela Direção do Campus;
II. estar ciente do teor do presente Regimento;
III. assinar  Termo de  Compromisso,  responsabilizando-se pelo  cumprimento  do

tempo de permanência e das normas regimentais da Assistência Estudantil.

CAPÍTULO V

DO INGRESSO

Art.  9º  A  Assistência  Estudantil  contemplará  alunos  com  o perfil  descrito  nos
editais elaborados  pela  PRAE,  que  comprovem  matrícula  em,  no  mínimo,  12  créditos,  no
semestre de ingresso no Programa e rendimento satisfatório.

§ 1º Para fins de ingresso, entende-se por rendimento satisfatório no PAM o Índice
de Rendimento Acadêmico (IRA), geral ou individual, igual ou maior que 5,0, ou aprovação
mínima de 50% dos créditos cursados no semestre anterior ao ingresso.

§  2°  O estudante  com IRA geral  ou  individual  no  intervalo  entre  5  e  6,9,  ou
percentual de aprovação  superior a 50% e inferior a 75% dos créditos cursados no semestre
anterior, terá que, no semestre de ingresso no PAM, participar de um ou mais  programas de
monitoria,  de  incentivo  à  permanência,  acolhimento  e/ou  de  aprendizagem  cooperativa,
devendo,  ao  final  do  semestre,  apresentar  à  CAE declaração  de  participação  nos  referidos
programas, assinada pelo coordenador do projeto de que participou.

§3º Nos casos de incompatibilidade entre os horários das disciplinas matriculadas
no semestre de ingresso e os horários de realização das atividades dos programas citados no
parágrafo anterior,  o estudante deverá procurar  a coordenação do curso para elaboração de
plano de estudo individual, a ser executado sob a supervisão da Divisão de Apoio ao estudante
(DAE).

§4º Não será permitido o ingresso no PAM do estudante com trancamento total no
semestre  de formalização do Auxílio,  mesmo que atendidas  as exigências  estabelecidas  no
parágrafo primeiro deste artigo.

§5º O rendimento satisfatório estabelecido no parágrafo primeiro deste artigo não se
aplica para os estudantes de primeiro semestre.



§  6º  Não  será  aceita  inscrição  de  aluno  que  tenha  sido  desligado  do  PAM  no
exercício anterior.

§ 7º No caso de alunos que estejam matriculados a partir do segundo semestre, será
exigido rendimento satisfatório, conforme definido no § 1º do presente  artigo  e  número  de
créditos  integralizados  que garanta  a  conclusão do curso no prazo definido no Art. 10.

§ 8º  Havendo  empate  na  avaliação  das  condições  do  estudante  no  PAM,  a
Comissão valer-se-á do critério de desempenho acadêmico, considerando o menor número de
reprovações e trancamentos e o melhor IRA geral ou individual.

§ 9º Para fins de ingresso, para os casos do BIA, Auxílio Emergencial e da Isenção
da  Taxa  do  Restaurante  Universitário  não  será  exigido  nenhum  critério  de  desempenho
acadêmico,  sendo  usado,  exclusivamente  para  entrada  nestes  programas,   a  condição
socioeconômica do estudante como critério de seleção.

CAPÍTULO VI

DA PERMANÊNCIA

Art. 10 O tempo máximo de permanência do estudante no Programa de Auxílio
Moradia é igual à duração mínima estipulada para a conclusão de seu curso pela Pró-Reitoria
de Graduação.

§1º Estudantes com tempo de permanência esgotada ou na iminência de concluir o
curso, mediante avaliação da equipe técnica, poderão ter a permanência prorrogada por até 2
semestres. 

§2º  No caso de estudantes que ingressarem no Programa, cursando a partir do 2º
semestre, o tempo de permanência será calculado com base no número de créditos restantes
exigidos para a conclusão do curso.

§3º  O  tempo  de  permanência  dos  estudantes  no  PAM  poderá  ser  revogado  a
qualquer momento, conforme situações previstas no Art. 12.

§4º No caso de mudança de curso, de modalidade ou de habilitação, nova entrada
por  meio  do  SiSu,  reformulação  de  matriz  curricular  do  curso,  reabertura  de  matrícula  e
reingresso no curso, o tempo de permanência será recalculado, de acordo com o número de
créditos  a serem cumpridos,  levando-se em conta o aproveitamento de disciplinas  do curso
anterior, não podendo, contudo, exceder  6 (seis) anos o tempo total de permanência no PAM.

§5º O estudante será comunicado do término do tempo de permanência estipulado
no caput e parágrafos deste artigo, quando então terá o prazo de 30 (trinta) dias para desligar-
se do programa.

Art. 11 Para os beneficiários do Auxílio Moradia, ao final de cada semestre letivo,
será feita análise do rendimento e do número de créditos obtidos pelo beneficiário, mediante
avaliação do histórico escolar, sendo essa avaliação comunicada ao aluno em reunião.

§ 1º A participação dos beneficiários do PAM na reunião semestral é obrigatória,
constituindo condição indispensável para sua permanência no Programa.



§2º O estudante deverá matricular-se, semestralmente, em, pelo menos, 12 créditos,
com exceção do aluno que integralizou todos os créditos e está cumprindo estágio curricular ou
TCC, dentro do tempo mínimo.

§3º Caso o beneficiário apresente rendimento insatisfatório (Índice de Rendimento
Acadêmico (IRA) geral ou individual menor que 7,0 ou aprovação inferior a 75% dos créditos
cursados  no  semestre  analisado),  a  Comissão  de  Assistência  Estudantil  proporá  que  ele
participe  de  programas  de  monitoria,  de  incentivo  à  permanência  e/ou  de  aprendizagem
cooperativa, devendo, ao final do semestre, apresentar à CAE declaração de participação nos
referidos programas, assinada pelo coordenador do projeto que participou.

§4º Nos casos de incompatibilidade entre os horários das disciplinas matriculadas
no semestre e os horários de realização das atividades dos programas citados no parágrafo
anterior o estudante deverá proceder do mesmo modo àquele aplicado no parágrafo 3° do artigo
9° deste  regimento.§5º  Após avaliação do histórico escolar,  se for constatado que o aluno,
mesmo  participando  dos  programas  citados  no  parágrafo  anterior,  não  atingiu  rendimento
satisfatório, mas registrou um IRA geral ou individual no intervalo entre 5 e 6,9, ou percentual
de aprovação no intervalo entre 50% e 75 % dos créditos cursados no semestre analisado, será
permitido que permaneça mais um semestre no PAM, desde que continue participando de um
ou mais dos programas citados no parágrafo 3º do artigo 11 deste Regimento.

§6º Mantendo-se, no semestre seguinte, o rendimento insatisfatório, o beneficiário
será comunicado pela Comissão de Assistência Estudantil da interrupção de sua permanência
no Programa.

Art. 12. O beneficiário será desligado da Assistência Estudantil, quando ocorrer
uma ou mais das condições abaixo.

I -  Após o término dos prazos estabelecidos no artigo 10 e em seus parágrafos no
caso do PAM.

II  -  Se  houver  fornecido,  por  ocasião  da  inscrição  ou  renovação,  dados
incompletos ou em desacordo com a verdade.

III - Se não obtiver nenhum crédito no semestre, ou seja, se obtiver rendimento
nulo, ou se fizer trancamento total, no caso do PAM.

IV - Se mantiver matrícula em menos de 12 créditos, em pelo menos um semestre,
com exceção dos alunos que dependam apenas do Trabalho de Conclusão de Curso ou do Estágio.

V  -  Quando  não  efetivar  a  renovação  da  permanência  no  PAM,  em  data
determinada pela CAE, via edital, conforme previsto neste regimento.

VI  -  Quando  do  ingresso  no  PAM  ou  na  Isenção  da  Taxa  do  Restaurante
Universitário obtiver reprovação por frequência em uma ou mais disciplinas no semestre.

VII  -  Quando obtiver  rendimento  insatisfatório  em até  dois  semestres  letivos,
observadas  as  condições  previstas  nos  parágrafos  2º  e  3º  do  Art.  11,  ou  quando  a  soma  de
reprovações inviabilizar a conclusão do curso no prazo previsto no art. 10.

VIII - No caso de a renda do beneficiário e/ou de sua família se  tornar  suficiente
para sua manutenção, ou seja, quando o beneficiário deixar de atender ao perfil socioeconômico de
renda bruta total (possuir renda familiar ou própria em desacordo com o estabelecido no Decreto



n°7234 de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES)).

Parágrafo  Único.  Nas  situações  descritas  no  parágrafo  anterior,  o  auxílio  será
cortado no prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento da comunicação oficial emitida pela
Direção do Campus.

CAPÍTULO VII

DA RENOVAÇÃO 

Art. 13 Anualmente, em período divulgado pela PRAE, os beneficiários deverão
proceder aos critérios exigidos para renovação da permanência no Programa Auxílio-Moradia e
na Isenção  da  Taxa  do  Restaurante  Universitário,  sendo,  semestralmente,  analisado  o
desempenho  acadêmico  de  cada  aluno,  pela  Comissão  de Assistência  Estudantil  (CAE) do
Campus.

§1º É obrigatória a apresentação de documentação atualizada de renda própria e
familiar, como critério para renovação.

§2ºA renovação anual da permanência no Programa Auxílio-Moradia (PAM) e na
Isenção  da  Taxa  do  Restaurante  Universitário  não  será  efetivada  para  aqueles  que  se
enquadrarem nas condições previstas no Art.12.

Art. 14. Não se aplica a renovação para o BIA e para Auxílio Emergencial, cabendo
ao estudante, participar novamente de todas as etapas de seleção, conforme editais próprios.

CAPÍTULO VIII

DA PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA

Art. 15 A prorrogação do Auxílio Moradia poderá ser concedida a estudantes com
tempo de permanência esgotado, por um prazo máximo de dois semestres, mediante avaliação
da Comissão de Assistência Estudantil.

§ 1° O interessado em prorrogar sua permanência  no PAM deverá apresentar  à
CAE o histórico escolar, uma declaração da coordenação do próprio curso, informando o tempo
necessário  para  a  conclusão  da  graduação,  além  de  uma  declaração  de  próprio  punho
apresentando os motivos pelos quais necessita da prorrogação.

§  2º  Caso  a  situação  se  enquadre  em  prorrogação  por  mudança  de  curso,  o
interessado em prorrogar sua permanência no Programa de Auxílio Moradia deverá apresentar
à CAE os mesmos documentos descritos no parágrafo anterior.

§ 3º A prorrogação será concedida tão somente em situações em que tenha havido
apenas uma mudança de curso, ou seja, não haverá prorrogação nos casos em que o discente
mudou  de  curso  mais  de  uma  vez.



CAPÍTULO IX
DA ADMINISTRAÇÃO

Art.16 Compete à Comissão de Assistência Estudantil (CAE):
I. Representar  os  interesses  coletivos  dos  beneficiários  perante  a  Direção do

Campus, à PRAE e aos demais setores da UFC;
II. realizar  o  processo  de  seleção  de  estudantes  dos  cursos  de  graduação

presenciais, do Campus da UFC em Crateús, para a Assistência Estudantil;
III. sugerir  alterações  no  conteúdo  do  presente  regimento ao  Conselho  do

Campus, antes de entrarem em vigor;
IV. zelar pelo cumprimento deste Regimento e comunicar à Direção do Campus

possíveis situações de irregularidades  provocadas pelos beneficiários,  para,
então, solucioná-las.

CAPÍTULO X
DOS DIREITOS

Art. 17 São direitos do beneficiário da Assistência Estudantil:

I. Se  beneficiário do PAM,  mudar de domicílio, desde que  envie  via sistema,
para  análise  da  CAE,  contrato  de  aluguel  ou outro  documento  que  possa
comprovar o novo endereço;

II. recorrer à CAE, à Direção do Campus, à PRAE ou a outras instâncias, sempre
que se sentir prejudicado;

III. receber atendimento psicológico, nutricional, bem como aconselhamento
educacional.

 CAPÍTULO XI
DOS DEVERES

Art. 18 São deveres dos beneficiários:

I. Acatar as normas do presente regimento;

II.  se  beneficiário  do  PAM,  comprovar  mensalmente,  apresentando  recibos  de
aluguel, até o quarto dia útil de cada mês, os gastos com moradia;

III.  comparecer  às reuniões, quando convocados pela  Comissão de Assistência
Estudantil;

IV. matricular-se semestralmente em, no mínimo, 12 créditos; 

V. se beneficiário do PAM, manter rendimento satisfatório (IRA geral maior que
7,0); não reprovar por falta.

VI. se beneficiário da Isenção da Taxa do Restaurante Universitário, não reprovar
por falta.

§  1º  Caso não  seja  apresentada  a  comprovação  informada  no  inciso  II,  o
discente deve estar ciente de que não será contemplado na folha de pagamento do mês



seguinte,  sendo suspenso o pagamento  do Auxílio,  quando não for  cumprido o prazo
estipulado pela CAE para a entrega dos referidos comprovantes.

§ 2º Não ocorrendo a entrega dos comprovantes de gastos com moradia, como
previsto  no  inciso  II,  por  três  meses  seguidos  ou  por  cinco  meses  alternados,  o
beneficiário será informado, com 30 dias de antecedência, pela CAE, com anuência da
direção  do Campus,  sobre  o  cancelamento  de  sua  permanência  no  Programa Auxílio
Moradia.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 19 Os estudantes que apresentam as condições apresentadas no parágrafo 2° do
artigo  9°  e  no  parágrafo  5°  do  artigo  11,  e  que  foram selecionados  por  edital  anterior  à
publicação deste regimento não precisarão apresentar, no final do semestre, a declaração de
participação nos programas elencados nos Capítulos V e VI deste regimento.

Art.  20 Os  casos  omissos  deste  Regimento  serão  analisados  e  decididos  pela
Comissão de Assistência Estudantil (CAE), pela Direção do Campus e, em última instância,
caso haja necessidade, pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).


