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A Pró-Reitoria  de  Assuntos  Estudantis  –  PRAE,  informa aos  discentes  beneficiários  de

auxílios estudantis e aptos a colar grau 2018.2, que será considerada as datas das cerimônias de

Colação de Grau para realizar o último processo de pagamento e consequente finalização dos

auxílios estudantis.

Dessa forma, os discentes que programaram Colação de Grau para 21/12/2018 terão o último

pagamento efetuado no mês de dezembro de 2018, desde que estejam regular com o critério de

assinatura. Os discentes que programaram Colação de Grau para 10 ou 11/01/2019 terão o último

pagamento referente  aos  auxílios  estudantis  efetuado no mês  de janeiro  de 2019,  desde que

estejam regular com o critério de assinatura. 

Esclarecemos que tanto os discentes que colarem grau em dezembro de 2018, quanto os que

colarem em janeiro de 2019, terão o auxílio subsídio alimentação pago de forma proporcional

aos dias que antecedem a colação de grau. Já o auxílio subsídio moradia será pago de maneira

integral, tanto para os discentes que colarem grau em dezembro de 2018 como em janeiro de

2019. Quanto ao auxílio transporte, não haverá pagamento tendo em vista que este auxílio é pago

somente referente aos dias letivos do calendário acadêmico.

Considerando que um dos critérios para concessão de auxílios é o vínculo com as atividades

acadêmicas, a realização de pagamentos de auxílios estudantis só tem embasamento legal até a

disponibilização, por parte da Universidade, da cerimônia de Colação de Grau Geral. Portanto,

independente dos motivos que levarem a possíveis adiamentos da colação, posterior à data de

11/01/2019, a  PRAE não  terá  embasamento  jurídico  que  justifique  a  concessão  de  auxílios

estudantis aos que postergarem a realização da cerimônia.
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Certos  de  contarmos  com a  compreensão  de  todos,  apresentamos  votos  de  felicidade  e

sucesso na nova fase que se inicia. 

Atenciosamente,

Ana Paula Araújo Fonseca
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
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