
  

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 
 

CHAMADA Nº 01/2020 – CRATEUS/PRAE/UFC 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO CRECHE E  
AUXÍLIO EMERGENCIAL – 2020.2 

CAMPUS CRATEÚS 
 
 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) juntamente com a Comissão de Assuntos Estudantis 
(CAE) do Campus de Crateús da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições 
administrativas, em consonância ao Decreto nº 7.234/2010, referente ao Programa Nacional de 
Assistência Estudantil – PNAES, e à Resolução nº 8/CEPE, de 26 de abril de 2013 – ANEXO XIII, 
torna pública a chamada para concessão, aos(às) estudantes ingressantes em cursos de  
graduação presencial do Campus de Crateús da Universidade Federal do Ceará em 2020.2, 
dos seguintes auxílios: Auxílio Creche e Emergencial. 

 
 

1 DA CHAMADA 
 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
juntamente com a a Comissão de Assuntos Estudantis (CAE) do Campus de Crateús objetiva 
propiciar condições financeiras para permanência e desempenho acadêmico satisfatório aos(às) 
estudantes de cursos de graduação presencial, em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
comprovada, que atendam aos critérios exigidos por esta chamada, pelo Programa Nacional 
de Assistência Estudantil – PNAES, e pela Resolução nº 8/CEPE, de 26 de abril de 2013 – 
ANEXO XIII, para beneficiamento dos seguintes auxílios: Auxílio Creche e/ou Emergencial. 

 
 

2 DA FINALIDADE 
 

A presente chamada destina-se a selecionar candidatos(as) do Campus de Crateús para receber um 
ou mais dos benefícios a seguir: 
 
I – Auxílio Creche; 

 
II – Auxílio Emergencial. 

 
3 DA INSCRIÇÃO DE UM OU MAIS BENEFÍCIOS 
 
O cronograma de inscrições, a forma de inscrição e a entrega da documentação para este processo 
seletivo unificado obedecerão às regras constantes no Anexo I deste Edital. 



  

Para participar do processo seletivo, o estudante deverá, obrigatoriamente, seguir duas etpas:  
 

Etapa 1: efetuar a pré-inscrição a partir do acesso ao Portal do Discente do Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmica (SIGAA); selecionar a aba Auxílios e Bolsas, e, então, a aba 
Processo Seletivo de Auxílios e Bolsas. Por fim, escolher o anúncio do(s) benefício(s) pretendido(s) 
e preencher o(s) formulário(s) eletrônico(s) de inscrição. 
 
Etapa 2: efetuar a inscrição no Sistema Gestão de Benefícios 
(https://sgb.crateus.ufc.br/#/dashboard ) e incluir toda a documentação necessária para o(s) tipo(s) 
de benfício(s) solicitado(s).  
 
- As informações prestadas no formulário de inscrição são de exclusiva responsabilidade do 
estudante candidato. 
 
- O preenchimento do formulário de inscrição, o envio de dados e a confirmação de envio não geram 
quaisquer direitos ao candidato que se abster de anexar a documentação comprobatória requerida na 
data designada pelo cronograma de entrega do Campus. 
 
- A PRAE e a Comissão de Assistência Estudantil (CAE) do Campus de Crateús não se 
responsabilizarão por problemas de ordem técnica dos computadores utilizados pelos usuários, por 
falhas na comunicação, por congestionamento de linhas de comunicação ou por outros fatores adversos 
que impossibilitem a transferência de dados. 
 
- Não será aceita pré-inscrição efetuada fora do prazo, nem em desacordo com este edital, nem 
tampouco a entrega da documentação de estudantes que não a tenham realizado no prazo prescrito de 
acordo com o Anexo I deste Edital. 
 

4 DOS AUXÍLIOS 
 

4.1 DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 
 
4.1.1 DO PÚBLICO-ALVO 

 
Art. 1° O Auxílio Emergencial destina-se a estudantes dos cursos de graduação presencial (licenciatura, 
bacharelado) do Campus de Crateús que apresentem vulnerabilidade socioeconômica comprovada e que 
atendam a um dos critérios abaixo relacionados (item 4.1.3), o(s) qual(is) esteja(m) interferindo na 
frequência regular às aulas. 

 
4.1.2 DAS VAGAS 
 
Art. 2° Serão ofertadas até 33 vagas para o Auxílio Emergencial. 
 
4.1.3   DOS CRITÉRIOS 
 
Art. 3° Poderão requerer o Auxílio Emergencial discentes que atendam a uma das seguintes situações 
descritas abaixo: 

 
1º requisito) Estudantes que tenham ingressado na UFC do Campus de Crateús por meio das listas 
de espera do SISU durante o semestre letivo 2020.1, em um dos cursos presenciais de graduação, 
ou seja, que entraram depois dos processos seletivos de bolsas e auxílios da UFC; 
 

https://sgb.crateus.ufc.br/%23/dashboard


  

2º requisito) Estudantes que morem em cidades diferentes da sede do Campus em que estudam e com 
dificuldades financeiras de deslocamento (transporte); 
 
3º requisito) Estudantes que necessitem, mediante apresentação de laudo médico, de tratamento 
médico, medicamentos, exames, próteses e outros acessórios relacionados à saúde, sem os quais restará 
difícil manter a frequência regular às aulas; ou que se encontrem com limitação temporária, de saúde 
mental, mediante apresentação de atestado psiquiátrico, relatório psicológico, dentre outros; 
 
4º requisito) Estudantes que apresentem dificuldades para aquisição de material acadêmico, mediante 
solicitação formal do(a) professor(a) da disciplina, exceto para pagamento de fotocópia e compra de 
livros; 
 
5º requisito) Estudantes que estejam em situação de vulnerabilidade ou risco social, avaliada por meio 
de estudo social. 

 
4.1.4 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
Art. 4° Para inscrever-se, o(a) estudante precisa atender aos seguintes requisitos: 

 
I – Adequar-se a, pelo menos, um dos critérios do item 4.1.3 e trazer a comprovação devida; 

 
II – Ter situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada mediante análise da equipe 
técnica da Comissão de Assistência Estudantil; 

 
III – Estar matriculado(a) em todas as disciplinas obrigatórias do semestre, em curso de graduação 

presencial da UFC, conforme grade curricular do respectivo curso, ou em, no mínimo, 256 
horas/aula. Caso não seja possível realizar a matrícula na carga horária mínima obrigatória, a 
inscrição poderá ser realizada mediante justificativa fundamentada a ser aprovada pela equipe 
responsável pelo Processo Seletivo. 

 
§  1º O  estudante  que foi  contemplado  com  o  Auxílio  Emergencial  em  2019,  deverá  comprovar, 
além dos requisitos acima: 

 
I –Não  ter  auferido rendimento  nulo  no  semestre  anterior,  salvo  apresentando  justificativa 
fundamentada; 

 
II –Ter cursado, no mínimo, 192 horas e auferido aproveitamento satisfatório de, no mínimo,50% das 
disciplinas matriculadas e cursadas no semestre anterior. 

 
§  2º.  Para concessões  posteriores de  Auxílio  Emergencial,  o  solicitante  deverá  comprovar,  além 
dos requisitos acima: 

 
I – Ter o estudante cursado todas as disciplinas obrigatórias do semestre anterior, não podendo ter 
auferido reprovação superior a 30% das disciplinas matriculadas e cursadas no semestre anterior. 
 
II – Exclusivamente  para  estudantes  beneficiados  com  o  auxílio  emergencial  através  dos 
requisitos 3º e 4º, proceder, semestralmente, à prestação de contas, mediante, apresentação de nota  
ou cupom fiscal de compra dos itens solicitados.



  

 
4.1.5 DOS FATORES EXCLUDENTES 

 
Art. 5° São fatores excludentes da inscrição: 
 
I – Estudante ser beneficiário(a) de bolsa, estágio remunerado ou qualquer auxílio financeiro na 
Universidade Federal do Ceará ou de qualquer outra instituição, das esferas pública ou privada; 

 
II – Estudante possuir renda formal, tais como: jovem aprendiz; trabalho formal; estudante MEI 
(Micro Empreendedor Individual) ou empresário; beneficiário de pensão por morte, ou demais 
auxílios previdenciários; seguro-desemprego, dentre outros. 

 
Parágrafo Único. Ficam excluídos da restrição do inciso I, os(as) estudantes que atendam ao 
parágrafo único do Art. 4º do Anexo 13 da Resolução nº 8/CEPE de 2013, bem como aos(às) que 
atendam ao Art. 4º do Anexo Ad Referendum XXI, da mesma resolução. 

 
4.1.6 DA CONCESSÃO 

 
Art. 6° O tempo de concessão do Auxílio Emergencial, cujo valor é de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), será de 1 (um) a 3 (três) meses, mediante a avaliação da equipe técnica, atendendo ao 
calendário universitário, isto é, não sendo possível o pagamento do benefício no período de 
férias acadêmicas. 

 
Parágrafo Único. Quando concedido, a liberação do recurso financeiro se dará no mês subsequente 
ao da solicitação. 

 
4.1.7 DA INTERRUPÇÃO 

 
Art. 7° São causas de interrupção do benefício: 

 
I – por solicitação do(a) estudante beneficiado(a); 

 
II – pela perda, devidamente comprovada, da condição de vulnerabilidade socioeconômica; 

III – por perda, devidamente comprovada, do critério para o qual foi destinado o benefício; 

IV – por fraude das informações fornecidas pelo beneficiário na fase de concessão e por infração, 
devidamente apurada, aos editais de concessão, ou a regulamentos de manutenção desse benefício; 

 
V – pela conclusão ou abandono do curso, cancelamento ou trancamento total de matrícula e 
solicitação de matrícula institucional pelo estudante beneficiado, durante o período de vigência do 
benefício; 

 
VI – por não atender as regras de permanência deste edital (item 5). 

 
 

4.1.8  DA DOCUMENTAÇÃO 
 
Art. 8° A documentação geral consta no checklist, anexo a esta chamada. 
 
Art. 9° A documentação específica para este beneficio consiste em: 
 



  

I) dados bancários referentes a uma conta corrente da titularidade do(a) estudante (xerox do cartão do 
banco ou xerox do contrato de abertura de conta bancária, se tiver); 
 
II) declaração negativa de bolsa e estágio remunerado; 
 
III) comprovação(ões) conforme critério(s) estabelecido(s) pelo referido auxílio: 
 
a) 1º requisito - comprovação de entrada em lista de espera em um dos cursos de graduação presencial 
da UFC em 2020.1: Termo de Ciência, constando entrada como suplente. 
 
b) 2º requisito -  comprovação de valores das passagens para translado diário: bilhetes de passagens; 
declaração de associações de transporte intermunicipal; ou cópia da página com comprovação do valor 
de passagens disponível no site do DETRAN (http://portal.detran.ce.gov.br/index.php/transporte) ou 
em site das empresas de ônibus; 
 
c) 3º requisito -  comprovação de tratamento médico: consulta médica, atestado médico, receita, 
exames de saúde e orçamentos, condicionada à apresentação de comprovante de aquisição do 
tratamento indicado no mês imediatamente posterior à cessação do auxílio; 
 
d) 4º requisito -  comprovação de material acadêmico: lista de material solicitado pelo(a) professor(a) 
da disciplina e orçamentos de compra. Condicionada à apresentação de comprovante de aquisição do 
material acadêmico indicado no mês imediatamente posterior à cessação de beneficiamento do auxílio; 
 
f) 5º requisito - comprovação de vulnerabilidade e risco social: estudo social feito pela equipe técnica. 

 
4.2 DO AUXÍLIO CRECHE 
 
4.2.1 DO PÚBLICO-ALVO 

 
Art. 10 O Auxílio Creche é um auxílio pecuniário direcionado a estudantes matriculados e 
frequentando regularmente as aulas em um dos cursos de graduação presenciais (licenciatura, 
bacharelado) da Universidade Federal do Ceará, que se encontrem em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica e que detenham guarda e que coabitem com filhos(as) em idade entre 6 (seis) e 48 
(quarenta e oito) meses incompletos, visando contribuir nas despesas de cuidados com a criança e 
proporcionar a frequência regular do estudante às aulas, o desempenho acadêmico satisfatório e 
a conclusão, em tempo hábil, de seu curso de graduação. 

 
 

4.2.2 DOS REQUISITOS PARA NOVA SOLICITAÇÃO/RENOVAÇÃO 
 

Art. 11 Para solicitar ou renovar o benefício, o estudante precisa atender aos seguintes requisitos: 
 
I – Ter guarda e coabitar com filhos(as) em idade entre 6 (seis) e 48 (quarenta e oito) meses 
incompletos, sendo obrigatória a apresentação de certidão de nascimento do mesmo; 

 
II – Ter situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada mediante análise da equipe técnica 
da Comissão de Assistência Estudantil; 

 
III – Estar matriculado(a) em todas as disciplinas obrigatórias do semestre, em curso de graduação 
presencial do Campus da UFC em Crateús, conforme grade curricular do respectivo curso, ou em, no 



  

mínimo, 256 horas/aula. Caso não seja possível realizar a matrícula na carga horária mínima 
obrigatória, a inscrição poderá ser realizada mediante justificativa fundamentada a ser aprovada pela 
equipe responsável pelo Processo Seletivo. 

 
Parágrafo Único. Para renovar o Auxílio Creche, o estudante deverá comprovar, além dos requisitos 
acima: 

 

I – Não ter auferido rendimento nulo no semestre anterior, salvo apresentando justificativa 
fundamentada; 

 
II – Ter cursado, no mínimo, 192 horas e auferido aproveitamento satisfatório de, no mínimo, 50% 
das disciplinas matriculadas e cursadas no semestre anterior. 
 
4.2.3 DA RENOVAÇÃO 

 

Art. 12º O estudante que foi contemplado com o Auxílio Creche em 2019, deverá comprovar, além 
dos requisitos acima: 
I – Não ter auferido rendimento nulo no semestre anterior, salvo apresentando justificativa 
fundamentada; 
II – Ter cursado, no mínimo, 192 horas e auferido aproveitamento satisfatório de, no mínimo, 50% 
das disciplinas matriculadas e cursadas no semestre anterior. 
 
Art. 13. A renovação posterior a este edital é condicionada: 
I – à análise semestral, a ser realizada pela equipe técnica dos Campi do Interior: 
a) do atestado regular de matrícula do estudante, que deverá demonstrar,matrícula na carga horária 
específica exigida pela grade curricular do respectivo curso e obter aprovação, de forma a concluir o 
curso no tempo padrão posto pela Pró-reitoria de Graduação. 
b) de histórico acadêmico atualizado, que deverá comprovar ter o estudante cursado todas as 
disciplinas obrigatórias do semestre anterior, conforme grade curricular do respectivo curso, não 
podendo ter auferido reprovação superior a 30% das disciplinas matriculadas e cursadas no semestre 
anterior. 
 
II – à apresentação anual de comprovação de renda, conforme calendário previsto em editais. 

 
4.2.4 DA CONCESSÃO 

 
Art. 14 O Auxílio Creche será concedido dentro de cada exercício orçamentário, por um período de 
até 12 (doze) meses. 

 
Art. 15 O valor do Auxílio Creche será de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), independentemente do 
número de filhos(as) do requerente, podendo ser acumulado com qualquer outro auxílio ou bolsa a que 
o estudante faça jus. 

 
Art. 16 A concessão do Auxílio Creche ocorrerá ao estudante que possua guarda e coabite com a 
criança. 
 
Art. 17  Na hipótese em que o(a) filho(a) esteja sob os cuidados dos pais e que ambos sejam        
estudantes da UFC, um único Auxílio Creche será concedido à mãe. 
 



  

4.2.5 DA INTERRUPÇÃO 
 

Art. 18 O Auxílio Creche, quando concedido, poderá ser mantido durante a integralização curricular 
do respectivo curso do estudante beneficiado, e sua interrupção dar-se-á: 

 
I – por solicitação do estudante beneficiado; 

 
II – pela perda, devidamente comprovada, da condição de vulnerabilidade socioeconômica; 

 
III – por fraude das informações fornecidas pelo beneficiário na fase de concessão e por infração, 
devidamente apurada, aos editais de concessão, ou a regulamentos de manutenção desse benefício; 

 
IV – pela promoção da criança da situação de creche para nível escolar posterior, segundo a legislação 
vigente, em virtude da variação natural de sua faixa etária, isto é, quando a criança completar 4 
(quatro) anos; 

 
V – pela conclusão ou abandono do curso, cancelamento ou trancamento total de matrícula e 
solicitação de matrícula institucional pelo estudante beneficiado, durante o período de vigência do 
benefício; 

 
VI – Por não atender as regras de permanência desta chamada. 

 
4.2.6 DA DOCUMENTAÇÃO 

 
Art. 19 A documentação geral consta no checklist, anexo a esta chamada. 
 
Art. 20 A documentação específica para este benefício consiste em: 

 
a) Dados bancários referentes a uma conta corrente de titularidade do estudante (cópia do cartão 

do banco ou de comprovante de abertura de conta bancária, se tiver); 
 

b) Certidão de nascimento da(o) filha(o) com idade entre 6 e 48 meses incompletos; 
 

c) Declaração de coabitação do estudante com as(os) filhas(os).  
 

 
5 DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO 
 
Art. 21 São causas de indeferimento: 
 
I - não atender aos requisitos estabelecidos no Edital n° 05/2020- PRAE/UFC e nesta chamada; 
 
II - não atender ao perfil socioeconômico de renda bruta ou de renda bruta per capita familiar 
estabelecida pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES); 
 
III - não apresentar toda a documentação comprobatória exigida pelo Edital ou pela equipe técnica; 
 
IV- por insuficiência de vagas. 

 
6 DA PERMANÊNCIA 

 
Art. 22 São critérios de permanência: 

 



  

I - Semestralmente, o estudante deverá matricular-se na carga horária específica exigida pela 
grade curricular do respectivo curso e obter aprovação, de forma a concluir o curso no tempo padrão 
posto pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 
II - Nos casos em que houver reprovação superior a 30% das disciplinas matriculadas (baixo 
rendimento) por semestre, o estudante será encaminhado para acompanhamento multiprofissional e 
terá sua permanência no benefício vinculada a este acompanhamento. 

 
III - Em caso de recorrência por dois semestres de baixo rendimento, sem justificativa fundamentada, 
consecutivos ou não, o estudante poderá ser desligado do benefício. 

 
IV - Durante o tempo de permanência no benefício, o estudante poderá, durante um semestre, cursar 
uma carga horária menor que a exigida pelo curso, desde que não seja inferior a 256 horas/aulas 
(salvo, se a grade curricular não permitir). Podendo ser realizado excepcionalmente, e com 
justificativa fundamentada, por mais um semestre. 

 
V - Em caso de rendimento nulo, trancamento total ou reprovação por falta, o/a estudante poderá 
ser desligado do benefício. 

 
VI - O aproveitamento de disciplinas não será considerado como créditos válidos para contagem de 
carga horária integralizada no semestre. 

 
VII - Disciplinas de férias não serão incluídas no cálculo semestral referente ao rendimento do aluno, 
apenas serão computadas para a integralização da matrícula para o semestre posterior. 

 
VIII - Nos casos de trancamento total por motivo de saúde, devidamente comprovado, o estudante 
terá seu benefício suspenso, assim como seu tempo de permanência no respectivo Programa. 

 
7 DO RESULTADO PRELIMINAR  
 
Art. 23 A data do resultado será divulgada na página e nas mídias sociais do Campus de acordo com 
cronograma apresentado. 
 
Art. 24 Serão duas as situações dos(as) candidatos(as): 
 
I - Deferido: candidatos(as) que atenderam aos requisitos do Edital n° 05/2020 - PRAE/UFC e desta 
chamada, que estejam concorrendo às vagas; 
 
II- Indeferido: candidatos(as) que não atenderam aos requisitos do Edital n° 05/2020- PRAE/UFC e 
desta chamada. 
 
8 DOS RECURSOS E DO RESULTADO FINAL  
 
Art. 24  Da decisão do resultado, caberá recurso, devidamente fundamentado, que será recebido pela 
Comissão de Assistência Estudantil em data constante no cronograma. 
 
§ 1°. Para fins de interposição de recurso, não serão aceitos documentos faltantes anexados ao 
formulário . 
 
§ 2°. O resultado da análise dos recursos será publicada na página e nas mídas sociais do Campus, de 
acordo com cronograma próprio. 



  

 
Art. 25  Após a análise dos recursos, serão duas as situações dos(as) candidatos(as): 
 
I - Deferido: candidatos(as) que atenderam aos requisitos do o Edital n° 05/2020 - PRAE/UFC e desta 
chamada; 
 
II - Indeferido: candidatos(as) que não atenderam aos requisitos exigidos pelo Edital n° 05/2020 - 
PRAE/UFC e desta chamada ou em virtude do quantitativo de vagas. 

 
9 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 26 Esta chamada poderá ser revogada ou anulada a qualquer tempo, no todo ou em parte, por 
motivo de interesse público, sem que isso implique direito de indenização de qualquer natureza. 
 
Art. 27 Todas as informações fornecidas pelo(a) estudante estarão sujeitas à verificação e, 
comprovada a não veracidade das informações, a qualquer tempo, o(a) estudante perderá o direito ao 
benefício, além de estar sujeito às penalidades previstas. 
 
Art. 28 É de inteira responsabilidade do estudante acompanhar as publicações desta chamada. 
 
Art. 29 Os casos omissos nesta chamada serão analisados e gerenciados pela Direção do Campus. 
 
 

 
Prof.º. Lívio Antonio Melo Freire 

Diretor do Campus de Crateús da Universidade Federal do Ceará 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
 

Seq. ETAPA DATA 
01 Lançamento do edital 20/08/2020 
02 Inscrições 20/08 a 31/08 
03 Análise das solicitações 01/09 a 09/09 
04 Resultado das Inscrições 10/09/2020 
05 Recurso 11/09 e 14/09  
06 Resultado Final 16/09/2020 

 


