
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A  Universidade  Federal  de  Viçosa  (UFV)  promove  a  assistência  estudantil  por  meio  da

Pró-Reitoria  de Assuntos Comunitários,  com o objetivo de dar  suporte à permanência do

estudante  e  ao  desenvolvimento  das  atividades  acadêmicas,  com  excelência  na  sua

formação integral.

A  assistência  estudantil  compreende  também  a  concessão  de  auxílios  aos  estudantes  em

vulnerabilidade socioeconômica que estejam regularmente matriculados em cursos presenciais

de graduação.  

As  modalidades  de  auxílios  acompanham  as  áreas  propostas  pelo  Programa  Nacional  de

Assistência  Estudantil  (PNAES):  moradia;  alimentação;  Creche/Pré-Escola  e  Iniciação

profissional. 

Para solicitar tais auxílios, é necessário: 

 Preencher o Questionário Socioeconômico;

 Preparar a documentação comprobatória;

 Entregar o questionário e a documentação no Serviço de Bolsa (SBO), que é o órgão

responsável pela concessão dos auxílios.

Informações sobre os auxílios, o Questionário Socioeconômico e a Lista de Documentos estão

disponíveis no endereço eletrônico  www.pcd.ufv.br  na guia “Bolsas”.

Período de Inscrição:

- Entrega de documentos até dia 20 de fevereiro de 2015 para a 1ª divulgação de resultados (1ª

lista), que sairá dia 27 de fevereiro de 2015.

- Entrega de documentos até dia 20 de março de 2015 para a 2ª divulgação de resultados (2ª

lista), que sairá dia 30 de março.

-  Entrega de documentos até dia 17 de abril de 2015 para a 3ª divulgação de resultados (3ª lista),

que sairá dia 30 de abril.

A seleção dos estudantes depende da avaliação socioeconômica, realizada pela equipe técnica

do Serviço de Bolsa e a agilidade do processo dependerá do preenchimento completo e correto

do questionário, bem como da apresentação de toda a documentação necessária.

O  estudante  poderá  acompanhar  o  andamento  da  avaliação  socioeconômica  pelo  site:

www.pcd.ufv.br na guia “consultar documentação pendente”.

Contato:

Endereço: Andar Térreo do Edifício Arthur Bernardes, sala 025

Telefone: 3899 2361 - email: sbo@ufv.br

http://www.pcd.ufv.br/
http://www.pcd.ufv.br/
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