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A Vice-Reitoria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB), no uso de suas atribuições legais e administrativas, com base na Resolução Nº 

19/Conselho Superior Pro Tempore, de 25 de outubro de 2011, torna público que se acham abertas 

as inscrições para as três modalidades de auxílio do Programa de Assistência ao Discente (PAD): 

 

I – Auxílio Moradia: concedida a estudantes de baixa renda, cujo grupo familiar resida 

distante da sede do Curso (fora da zona urbana do município do campus, dos municípios limítrofes 

do município do campus e em município que não esteja conectado ao município do campus por 

transporte público), ou cujo acesso ao campus seja dificultado pela ausência de transporte regular, 

pela distância ou por outros fatores devidamente justificados, com documentação pertinente, 

assegurando-lhes auxílio institucional para complementação de despesas com moradia e 

alimentação, de modo a reduzir os índices de evasão e melhorar o desempenho acadêmico. 

II – Auxílio Transporte: contribuição remuneratória, de caráter temporário, destinada a 

complementar as despesas com transporte, para estudantes de baixa renda, matriculados em cursos 

de graduação, residentes em zona rural ou em local de difícil acesso, assegurando-lhes auxílio 

institucional, de modo a reduzir os índices de evasão e melhorar o desempenho acadêmico. 

III – Auxílio Alimentação: contribuição remuneratória, de caráter temporário, concedida a 

estudantes de baixa renda, destinada a complementar as despesas com alimentação, assegurando-lhes 

auxílio institucional, de modo a reduzir os índices de evasão e melhorar o desempenho acadêmico. 

 

1- DO OBJETIVO 
Viabilizar a permanência de estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação da Unilab, 

em comprovada situação de vulnerabilidade econômica e/ou social, assegurando-lhes auxílio 

institucional para complementação de despesas com moradia/alimentação, ou apenas com transporte 

ou com alimentação, visando promover a permanência do estudante durante o tempo regular do seu 

curso ou enquanto persistir a mesma situação 

 

2 - DA QUANTIDADE, DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS AUXÍLIOS 
2.1 Auxílio Moradia Será concedido Auxílio Moradia, no valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e 

cinco reais), por mês, por 12 meses, renováveis, durante o período da formação do estudante, se 

comprovada a situação de carência e a disponibilidade de recursos. Os estudantes estrangeiros, 

beneficiários de bolsa ou renda, de qualquer natureza, superior ao valor do salário mínimo vigente 

no Brasil, pagas por particulares ou instituições do país de origem, poderão receber auxílio 

correspondente a R$ 180,00 (cento e oitenta reais).(NR) 

OBS: Não poderão candidatar-se a auxílio moradia estudantes de municípios, cujas Prefeituras 

disponibilizem imóvel para residência na sede do campus da Unilab. 

2.2 Auxílio Transporte 

2.2.1 Será concedido Auxílio Transporte, no valor de até R$ 120,00 (cento e vinte reais), por mês, 

por até 3 (três) meses, renováveis, durante o período da formação do estudante, se comprovada a 

situação de carência e a disponibilidade de recursos. 



OBS: Não poderão candidatar-se a auxílio transporte estudantes de municípios, cujas Prefeituras 

disponibilizem transporte para a Unilab. 

2.3 Auxílio Alimentação 

2.3.1 Será concedido Auxílio Alimentação, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), por mês, por até 3 

(três) meses, renováveis, durante o período da formação do estudante, se comprovada a situação de 

carência e a disponibilidade de recursos. 

2.4 Os recursos serão oriundos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES. 

2.5 Os recursos não poderão ser utilizados pelo estudante em benefício de outros que não 

diretamente o próprio contemplado, visando unicamente o desempenho das atividades acadêmicas de 

seu curso de graduação. 

 

3 - REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA 
3.1 Para a solicitação de qualquer dos três tipos de auxílio, o candidato deverá comparecer à CAE-

VR, obedecendo aos prazos definidos neste Edital, munido de documentação comprobatória de que 

atende os seguintes requisitos: 

a) estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da Unilab; 

b) estar frequentando regularmente as aulas; 

c) participar de grupo familiar que resida distante da sede do Curso (fora da zona urbana do 

município do campus, dos municípios limítrofes do município do campus e em município que não 

esteja conectado ao município do campus por transporte público), ou cujo acesso ao campus seja 

dificultado pela ausência de transporte regular, pela distância ou por outros fatores devidamente 

justificados; 

d) não possuir renda familiar ou própria suficiente para custear sua manutenção na sede do Curso, 

durante o curso de graduação na Unilab; 

e) comprovar dificuldades sócio-econômicas, determinadas pelo Questionário Socioeconômico, por 

entrevista e, quando necessário, por visita domiciliar; 

f) não ter concluído qualquer curso de graduação; 

g) não ter sofrido sanção disciplinar; 

h) não se enquadrar nas situações previstas para cancelamento de matrícula; 

i) apresentar IDE maior ou igual a 7,0; 

j) não apresentar três ou mais reprovações no trimestre, duas ou mais reprovações em uma mesma 

disciplina em trimestres distintos, subsequentes ou não, e nenhuma reprovação por falta 

 

4 - DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. Das inscrições: 
a) o Formulário de Inscrição, o questionário Sócio-Econômico e a lista de documentos necessários à 

inscrição estarão à disposição dos alunos no endereço eletrônico www.unilab.edu.br 

b) as inscrições no processo seletivo serão realizadas no período de 09 a 18 de novembro de 2011, 

no horário de 09:00h às 16:30h, na Coordenação de Assuntos Estudantis (CAE), no prédio da 

Reitoria, Campus da Liberdade, onde o candidato apresentará a documentação exigida e realizará a 

entrevista; 

c) na ocasião, o candidato deverá assinar o formulário e o questionário sócio-econômico 

preenchidos, entregá-los e anexar fotocópia da documentação exigida; 

d) as informações prestadas no formulário são de exclusiva responsabilidade do declarante; 

e) será garantido o sigilo das informações; 

f) a inscrição poderá ser invalidada a qualquer tempo, desde que se verifique inexatidão ou 

falsidade nas informações prestadas. 

4.2 A inscrição para a participação no Programa de Assistência ao Discente (PAD) está limitada a 

uma modalidade de auxílio por estudante, vedada a acumulação de auxílios. 

4.3 Documentos para inscrição: 
Será obrigatória a apresentação dos documentos abaixo indicados, durante o processo de inscrição 

em qualquer uma das três modalidades de auxílio do Programa de Assistência ao Discente (PAD): 

4.3.1 Documentação pessoal e acadêmica 
a) comprovante de matrícula na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (Unilab); 

http://www.unilab.edu.br/


b) cópia de histórico escolar da Unilab, ou da instituição de ensino médio, caso seja seu primeiro 

trimestre de matrícula na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(Unilab); 

c) cópia da Carteira de Identidade e CPF do estudante; 

d) no caso de estrangeiro, comprovante da situação do visto junto a Polícia Federal (Registro 

Nacional de Estrangeiro (RNE) atualizado ou do Protocolo de prorrogação de visto junto ao referido 

órgão do Ministério da Justiça DPF/MJ); 

e) carteira do Ministério do Trabalho (apresentar original, mesmo que não tenha contrato de trabalho 

registrado); 

f) comprovante de renda própria (caso exerça atividade remunerada); 

g) duas fotos 3x4 do estudante; 

h) comprovantes de despesas existentes (contas de água, energia elétrica, telefone, 

aluguel/financiamento, condomínio e plano de saúde); 

i) carnê de IPTU do ano vigente e/ou última notificação do ITR (antigo INCRA), se possuir imóvel 

rural; 

j) contrato de aluguel ou financiamento do imóvel no qual a família reside; 

l) comprovante de renda de todos os membros da família que exerçam atividade remunerada, 

devendo os trabalhadores ambulantes apresentar, também, alvará de autorização da Prefeitura; 

m) último formulário completo do Imposto de Renda dos membros da família, devendo os isentos 

redigir e apresentar declaração com registro dos rendimentos mensais, atividade desenvolvida, 

descrição de bens e número de dependentes; 

n) termo de Compromisso devidamente assinado pelo estudante ou por seu representante legal. 

4.3.2 Estudantes estrangeiros deverão apresentar: 

a) documento que comprove capacidade de manutenção no Brasil (caso daqueles que assinaram 

termo de manutenção junto à representação diplomática do Brasil no país de origem, em dólar) e, no 

caso de receber bolsa do país de origem, declaração do órgão de fomento da bolsa de estudos, 

indicando o valor em dólar; 

b) parecer técnico de Assistente Social de órgão da prefeitura do município de residência familiar do 

estudante ou de instituição de ensino superior pública local, justificando por escrito que a família não 

possui condições socioeconômicas para custear os estudos no Brasil (só para quem se enquadre 

nesse perfil) 

4.3.3 Serão considerados comprovantes de renda para apresentação da documentação indicada no 

item 4.3.1: 

I. Trabalhadores empregados 

- contra-cheque e carteira de trabalho com salário atualizado ou declaração do empregador 

com função e salário do empregado em papel timbrado com CNPJ ou, quando for o caso, recibo de 

prestação de serviços e comprovante de distribuição previdenciária. 

II. Pensionistas ou Aposentados 

- comprovante de pensão, aposentadoria ou auxílio doença (extrato trimensal ou extrato 

bancário comprovando o valor do benefício do INSS). 

III. Trabalhadores Autônomos 

- declaração informando a atividade e a remuneração mensal (assinada e constando número 

de identidade e CPF), devendo ter a assinatura de duas testemunhas com cópia dos respectivos 

números de identidade e CPF. 

IV. Desempregados que exercem atividade informal: 

- declaração assinada informando atividade e remuneração mensal e simultaneamente cópia da 

carteira de trabalho com registro da demissão ou documento de rescisão do contrato de trabalho, 

devendo constar a assinatura de duas testemunhas com cópia dos respectivos números de identidade 

e CPF. 

V. Desempregados que recebem Auxílio-desemprego: 

- cópia do comprovante do auxílio desemprego e apresentação da carteira de trabalho com a 

demissão ou documento de rescisão do contato de trabalho. 

VI. Outros documentos legais que comprovem renda. 

4.4A entrega da documentação completa é de responsabilidade do estudante. 

Não será feita a conferência no ato da entrega nem será solicitada posteriormente a documentação 

faltante. Sendo necessário, será realizada visita domiciliar por profissional especializado. 

4.5 A não comprovação de renda é critério para eliminação do candidato. 



4.6 O estudante que possuir vínculo empregatício não poderá participar da seleção para o Programa 

de Assistência ao Discente (PAD) 

4.7 O processo de seleção é de responsabilidade de uma Comissão, constituída para tratar 

exclusivamente do processo seletivo foco do presente Edital, sob a orientação e acompanhamento da 

CAE-VR/Unilab e consta de: 

a) inscrição: entrega do formulário de solicitação e do questionário sócio-econômico padrão, 

disponível no endereço eletrônico da Unilab (www.unilab.edu.br), juntamente com fotocópia da 

documentação exigida; 

b) estudo socioeconômico subsidiado pela análise da documentação comprobatória apresentada; 

b) entrevista: realizada com o candidato por membros da Comissão; 

c) visita domiciliar: realizada por membros da Comissão ou por pessoas por ela designadas. 

Para candidatos residentes em locais de difícil acesso, provenientes de outros Estados ou de outros 

países, a visita poderá ser substituída por parecer técnico de Assistente Social de órgão da prefeitura 

do município de residência familiar do estudante ou de instituição de ensino superior pública local. 

4.7.1 A entrevista tem caráter obrigatório e ocorrerá concomitantemente à inscrição, ou conforme 

cronograma a ser divulgado após as inscrições. 

4.7.2 Serão considerados, no processo de seleção dos estudantes para participação no Programa de 

Assistência ao Discente (PAD): renda familiar, número de dependentes, situações de doença 

familiar, situações de desagregação familiar, despesas do estudante com moradia, transporte ou 

alimentação, bem como a distância entre moradia e instituição de ensino. 

4.7.3 Os alunos serão classificados conforme o grau de dificuldades socioeconômicas efetivamente 

comprovadas. 

 

5 - DOS PEDIDOS DE RENOVAÇÃO: 

5.1 A partir da data de divulgação deste Edital, todos os alunos beneficiados com Auxílio Moradia, 

deverão comparecer à CAE/VR, no Prédio da Reitoria, no horário de 9h às 16h, no período de 9 a 18 

de novembro de 2011, para submeter-se novamente ao processo seletivo; 

5.2 A renovação do benefício far-se-á segundo os critérios estabelecidos na Resolução Nº 19 

/Conselho Superior Pro Tempore, de 25 de outubro de 2011, quais sejam: 

a) revisão das condições sócio-econômicas e do local de moradia da família do aluno, sob a 

responsabilidade da CAE-VR, mantidos os pressupostos constantes na referida Resolução, 

especialmente no que se refere aos requisitos exigidos no §1º do Art. 3º; 

b) avaliação do seu desempenho acadêmico e de sua frequência, realizada pela coordenação do curso 

de graduação no qual o aluno estiver regularmente inscrito; 

c) classificação dentro do número de auxílios concedidos. 

 
6 - DO RESULTADO 
O resultado final do processo seletivo para participação no Programa de Assistência ao Discente 

(PAD) da Unilab será divulgado no dia 17 de fevereiro de 2012, no local de inscrição e no endereço 

eletrônico da Unilab (www.unilab.edu.br) (NR) 

 

7 - DO RECURSO 
Após a divulgação do resultado final das solicitações de participação no Programa de Assistência ao 

Discente (PAD), o estudante terá até 2 (dois) dias úteis para encaminhar recurso à CAE-VR. 

 

8 - CALENDÁRIO 
Período de divulgação do Edital: de 09 a 18 de novembro de 2011. 

Período de inscrição/entrega da documentação: de 09 a 18 de novembro de 2011. 

Análise da documentação: de 02 a 17 de fevereiro de 2012. (NR) 

Data da entrevista: será concomitante à entrega dos documentos ou conforme cronograma a ser 

divulgado após as inscrições. 

Data da visita domiciliar (caso necessário): conforme cronograma a ser divulgado após as inscrições. 

Divulgação do resultado preliminar: até 05 de dezembro de 2011. 

Recebimento de pedidos de recurso: até 2 (dois) após divulgação do resultado. 

Avaliação e resultados de pedidos de recurso: até 2 (dois) dias úteis após a apresentação dos pedidos. 

Divulgação final dos resultados: até 17 de fevereiro de 2012. 

http://www.unilab.edu.br/


Período de habilitação para recebimento do auxílio, com assinatura do termo de compromisso, a 

partir de 17 de fevereiro de 2012. (NR) 

Vigência: Período variável, conforme a modalidade de auxílio. (NR) 

Implementação da bolsa: 01 de janeiro de 2012 

 

 

9 - DO CANCELAMENTO DO AUXÍLIO 
9.1 A vinculação ao Programa poderá ser cancelada, acarretando perda do benefício em 30 (trinta) 

dias, contados a partir do recebimento de comunicação oficial, para aqueles que se enquadrarem nas 

seguintes condições: 

a) ao término da vigência do Termo de Compromisso; 

b) a pedido do aluno beneficiado, devendo este solicitar o cancelamento por escrito à CAE-VR; 

c) por trancamento de matrícula, desligamento ou abandono de curso; 

d) pelo não cumprimento, por parte do estudante, das condições e exigências da Resolução Nº 19 

/Conselho Superior Pro Tempore, de 25 de outubro de 2011; 

e) quando o estudante apresentar três ou mais reprovações no trimestre, duas ou mais reprovações 

em uma mesma disciplina em trimestre distintos, subsequentes ou não, e uma ou mais reprovações 

por falta; 

f) quando comprovado que o estudante contemplado pelo auxílio ao discente sofreu sanção 

disciplinar; 

e) não apresentar IDE igual ou maior do que 7,0; 

f) quando comprovado que o estudante contemplado com o auxílio ao discente desenvolve qualquer 

tipo de atividade remunerada, com ou sem com vínculo empregatício; 

g) quando comprovado que a renda per capita própria ou familiar é superior a um salário mínimo; 

h)quando comprovada a omissão de informações ou informações falsas prestadas pelo aluno no 

Questionário Socioeconômico do Programa de Assistência ao Discente e/ou na apresentação de 

documentação falsa, exigida na seleção de candidatos ao auxílio ao discente.  

9.2 Havendo cancelamento do benefício pelos motivos indicados nos incisos f, g e h, o estudante 

deverá devolver à Unilab o valor das parcelas recebidas. 

9.3 A não apresentação do Requerimento de Renovação do Benefício Moradia de que trata o item 

5.1 deste edital também implicará a perda do direito à participação no Programa de Assistência ao 

Discente (PAD). 
 

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 O resultado da seleção será homologado pela Coordenação de Assuntos Estudantis (CAE-VR) e 

pela Vice-Reitoria da Unilab. (NR) 

10.2 Cada candidato só poderá ser beneficiado com apenas um tipo de auxílio, sendo inacumuláveis 

os Auxílios Moradia, Transporte e Alimentação. (NR) 

10.3 Após a divulgação do resultado final, o candidato contemplado deverá procurar a CAE-VR para 

sua habilitação com a assinatura do Termo de Compromisso, incluindo informações sobre conta 

corrente bancária ativa, em nome exclusivo do contemplado, no Banco do Brasil, não podendo ser 

conta poupança, nem conta salário. (NR) 

10.4 Neste processo, a CAE-VR terá a responsabilidade de, até o dia 23 de fevereiro de 2011, enviar 

a PROAP, por e-mail e em papel, a planilha em Excel dos seus alunos inscritos com seus respectivos 

dados bancários contendo, respectivamente, nome; CPF; agência e número de conta do aluno 

contemplado na listagem final, anexando à referida listagem cópia do cartão bancário ou documento 

similar que contenha informações sobre a conta. 

10.5 O estudante que omitir informações e/ou torná-las inverídicas, fraudar e/ou falsificar 

documentação terá sua solicitação indeferida, com prejuízo das sanções administrativas e penais 

cabíveis. 

10.6 O estudante deverá comunicar imediatamente a CAE-VR qualquer alteração ocorrida em sua 

situação socioeconômica e/ou de seu grupo familiar. 

10.7 A equipe da CAE-VR poderá promover, a qualquer tempo, a revisão do estudo socioeconômico 

do estudante. 

10.8 É obrigação do estudante manter-se ciente de todas as informações contidas neste Edital. 

10.9 A participação do estudante inscrito na presente seleção implica a aceitação integral e irrestrita 

das condições estabelecidas neste Edital. 



10.10 Findo o período de concessão, os auxílios poderão ser renovados, desde que as dotações 

orçamentárias para o programa sejam mantidas pelo MEC e o estudante, já contemplado, renove seu 

cadastro junto à CAE-VR, quando haverá uma nova avaliação das condições de vulnerabilidade 

social, observada também a frequência do estudante, de acordo com a LDB, como condição para sua 

manutenção no programa. 

10.11 Todos os resultados serão anunciados no site da Unilab, nas datas e prazos já informados no 

presente Edital. 

10.12 A CAE-VR reserva-se o direito de realizar sindicâncias sobre as informações prestadas, bem 

como de rever, a qualquer momento, o benefício concedido ao discente mediante comprovada má fé 

nas informações prestadas. 

10.14 Não serão aceitas documentos fora do prazo. 

10.15 Os casos omissos excepcionais serão resolvidos pela CAE-VR e pela Vice-Reitoria da Unilab. 

 

INFORMAÇÕES PARA CONTATO 

 

Informações adicionais poderão ser obtidas na CAE-VR 

Telefones: 3332-1414. 

E-mail: cae@unilab.edu.br 

Home Page: www.unilab.edu.br 

Redenção, 9 de novembro de 2011. 

 

 

 

 

 

Maria Elias Soares 
Vice-Reitora 
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