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INSTRUÇÃO NORMATIVA PRAEC N° 04, DE 30 DE AGOSTO DE 2019. 

 
 
Dispõe sobre o procedimento de ingresso na Moradia 
Estudantil, de que trata o Capítulo IV da Resolução 
CUNI Nº 018, DE 13 JUNHO DE 2019 (Regulamento de 
Moradia). 
 

 
Art. 1º - O estudante beneficiário do Programa de Moradia que efetuar o 

trancamento geral da matrícula deverá respeitar um interstício de 1 (um) semestre 

letivo, para que possa pleitear novamente uma vaga no Programa de Moradia 

Estudantil. 

Parágrafo Único – O prazo estabelecido no caput deverá ser acrescido do 

tempo que o estudante levar para efetivar a desocupação da vaga a partir do 

trancamento. 

 

Art. 2º - O estudante beneficiário do Programa de Moradia que estiver 

reingressando na Universidade, e ainda, tendo abandonado o semestre anterior deverá 

respeitar um interstício de 1 (um) semestre letivo, para que possa pleitear novamente 

uma vaga no Programa de Moradia Estudantil. 

Parágrafo Único – O prazo estabelecido no caput deverá ser acrescido do 

tempo que o estudante levar para efetivar a desocupação da vaga a partir do abandono. 

 

Art. 3º - Nas hipóteses dos artigos 1º e 2º, casos excepcionais e/ou 

motivos de força maior poderão ser analisados pela Coordenadoria de Moradia. 

 

Art. 4º - Em caso de majoração da pontuação da avaliação 

socioeconômica do beneficiário do Programa de Moradia o estudante deverá submeter-

se ao processo seletivo imediatamente subsequente à data da última alteração na 

avaliação socioeconômica. 



Parágrafo Único - Na hipótese do caput o beneficiário poderá permanecer 

no Programa até o resultado do respectivo processo seletivo. 

 

Art. 5º - Casos omissos serão decididos pelo Pró-Reitor de Assuntos 

Estudantis e Comunitários. 

 

Art. 6º - As disposições de que trata essa Instrução Normativa entram em 

vigor na data de sua publicação. 

 
 

ANA PAULA PIOVESAN MELCHIORI 
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários 

 
A Instrução Normativa original assinada encontra-se arquivada na Secretaria Administrativa da 

PRAEC. 


