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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROEXAE 

 

EDITAL N.º 07/2019 - PROEXAE/UEMA 

 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 

ESTUDANTES PARTICIPANTES DA SEMANA 

ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO. 

 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS - 

PROEXAE/UEMA, em consonância com a Resolução n.º 199/2015-

CAD/UEMA, torna público que estarão abertas as inscrições para a seleção de 

estudantes participantes da Semana Acadêmica da Uema, com vistas à 

concessão de auxílio financeiro, de acordo com os critérios e as normas 

estabelecidas neste Edital. 

 

1 OBJETIVO 

O auxílio financeiro de que trata este Edital tem por objetivo apoiar a 

participação de estudantes na Semana Acadêmica da Uema, que será 

realizada no Campus Paulo VI, no período de 4 a 8 de novembro de 2019. 

 

2 OBJETO 

2.1 Serão disponibilizadas até 200 (duzentas) vagas. 

2.2 O auxílio financeiro referente a essas vagas consistirá em crédito individual 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), que será depositado em conta bancária do 

estudante. 

2.3 O referido auxílio tem por finalidade custear despesas referentes ao 

deslocamento, hospedagem e alimentação durante o período do evento. 

2.4 A conta bancária deverá ser corrente, estar ativa e o estudante deverá ser 

o titular. 
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3 PÚBLICO-ALVO 

3.1 Estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da Uema e 

que tenham concluído o primeiro ano do curso. 

 

4 REQUISITOS 

4.1 Poderá inscrever-se o estudante da Uema que atenda aos seguintes 

requisitos, cumulativamente: 

a) estar regularmente matriculado nos campi/polos sediados nos municípios do 

estado do Maranhão; 

b) ter concluído o primeiro ano do curso de graduação; 

c) estar inscrito no evento e em pelo menos dois cursos da programação 

científica; 

d) não receber qualquer modalidade de bolsa acadêmica (PIBIC, PIBEX, 

ACOLHER, EXTENSÃO PARA TODOS, MAIS EXTENSÃO, BOLSA 

CULTURA, PIBID, PIBIT, ESTÁGIO, MONITORIA); 

e) não participar do programa de assistência estudantil da Uema (AUXÍLIO 

ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO CRECHE, AUXÍLIO MORADIA e BOLSA 

PERMANÊNCIA); 

f) possuir conta corrente ativa em qualquer agência bancária da qual seja 

titular, não sendo admitidas conta conjunta, conta em nome de terceiros ou 

conta poupança. 

 

5 DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições para a solicitação do auxílio financeiro estarão abertas no 

período estabelecido no Cronograma deste Edital (item 10). 

5.2 Ao acessar a plataforma do evento, o estudante deverá preencher o 

formulário do cadastro. 

5.3 Em seguida, o estudante deverá solicitar o auxílio financeiro, mediante o 

preenchimento do formulário de solicitação. 

5.4 Para finalizar, o estudante deverá anexar os documentos listados a seguir, 

digitalizados (PDF): 

a) documento de identidade e CPF; 
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b) Histórico Escolar atualizado. 

5.5 Somente será considerada válida a inscrição que tenha sido solicitada 

online e, em nenhuma hipótese, será aceita documentação anexada 

incompleta ou fora do prazo ou incompleta. 

 

6 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

6.1 A análise da documentação apresentada pelos estudantes, no ato da 

inscrição, será avaliada pela Comissão de Seleção. 

6.2 Se o número de inscritos exceder ao de vagas (200), terão prioridade os 

estudantes que apresentarem o maior Índice Acadêmico (Coeficiente de 

Rendimento - CR), sendo este o primeiro critério de seleção. 

6.3 Permanecendo, ainda, a existência de vagas, terão prioridade os 

estudantes que não apresentarem reprovação no histórico escolar, sendo este 

o segundo critério de seleção. 

6.4 Como critério de desempate, será beneficiado, em ordem, o estudante que 

tiver: 

a) cursando período mais avançado; 

b) maior idade. 

6.5 A Comissão de Seleção será constituída por membros da PROEXAE e 

PROG. 

 

7 DOS COMPROMISSOS DO BENEFICIÁRIO DO AUXÍLIO 

7.1 Após o retorno do evento, o beneficiário deverá enviar à Coordenação de 

Assuntos da Comunidade Estudantil - PROEXAE, via protocolo, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contado a partir do último dia do evento, relatório 

de comprovação (disponível no link 

<http://www.proexae.uema.br/coordenadoria-de-assuntos-estudantis/auxilio-

para-apresentacao-de-trabalhos-em-eventos>), que descreva a sua 

participação, acompanhado de cópia do certificado de participação ou 

documento equivalente. 
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7.2 O valor concedido a título de auxílio financeiro não utilizado deverá ser 

devolvido, a crédito de conta específica da Uema, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, a contar do último dia do evento. 

7.3 A não apresentação do relatório de comprovação implicará na devolução à 

Uema do valor recebido, a crédito de conta específica, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar do último dia do evento. 

 

8 RECURSO 

8.1 O estudante que venha a ter sua inscrição indeferida poderá entrar com 

recurso administrativo, dirigido à Comissão de Seleção. 

8.2 Para a interposição do recurso é obrigatório o preenchimento do formulário 

eletrônico disponível no link do site do evento, indicando com precisão o 

fundamento do recurso. 

8.3 Não serão aceitos recursos interpostos fora do prazo, genéricos ou 

complementação de documentação. 

8.4 O prazo para a interposição de recurso está disponível no Cronograma 

deste edital. 

 

9 DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 

9.1 A relação dos selecionados estará disponível no site da Uema, conforme 

Cronograma (item 10). 

 

10 CRONOGRAMA 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital 10 de outubro 

Período de inscrição 10 a 18 de outubro 

Resultado preliminar 22 de outubro 

Recurso 23 de outubro 

Resultado final 24 de outubro 
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11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 As despesas referentes a este Edital correrão à conta do orçamento da 

Universidade Estadual do Maranhão. 

11.2 Os casos omissos serão resolvidos pela PROEXAE, observada a 

legislação vigente. 

11.3 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

  São Luís - MA, 9 de outubro de 2019. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Paulo H. Aragão Catunda 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis - PROEXAE 

 
 
 
Visto: 
 
 
 
Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 
Reitor 

 

 


