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AVALIAÇÃO
SOCIOECONÔMICA

Igualdade de tratamento e acesso na Universidade. 

Quais são os benefícios? 

A Universidade Federal de Lavras, por meio da PRAEC e a Coordenadoria de Programas Sociais, utiliza o Programa de Avaliação 
Socioeconômica para avaliar as condições do estudante e sua família com o propósito habilitá-lo a participar dos programas de 

assistência estudantil.

Todo estudante de graduação de cursos presenciais e regularmente matriculado, poderá solicitar, em qualquer semestre, independente 
de já tê-lo feito anteriormente, a realização de sua avaliação socioeconômica. O mesmo se aplica a todo estudante de pós-graduação de 

cursos presenciais, regulamente matriculado e que não possua bolsa específica de pós-graduação.

O estudante classificado em condição de vulnerabilidade socioeconômica, poderá ter prioridade e/ou acesso a programas destinados 
contribuir com sua permanência na Universidade. Tais como:

Os benefícios Auxílio Creche e Moradia Estudantil não estão disponíveis para Estudantes de Pós-Graduação.
Para ter acesso real a todos os programas oferecidos para estudantes de Graduação e/ou Pós-Graduação entrar em contato com a PRAEC.

Alimentação

Auxílio Creche Saúde Atendimento Psicossocial

Bolsa Institucional Moradia Estudantil

Alimentação no 
Restaurante Universitário 

com valor reduzido.

Para estudantes que tenham 
filho/a com até 6 anos 

incompletos e detenham sua 
guarda.

Atendimento odontológico, 
fisioterapêutico, farmacológico, 

psiquiátrico e geral. Além de 
ambulatório e desconto em 

exames clínicos.

Atendimento com assistente social 
e psicólogos para estudantes de 

graduação e pós-graduação.

Auxílio financeiro mensal, como 
bolsistas, com vagas reservadas no 

PIB.

Para estudantes de graduação 
oriundos e com família residente 

de/em outros municípios.



Cronograma para Calouros e Primeira Avaliação. 

Para estudantes de graduação e de pós-graduação que estão solicitando avaliação socioeconômica pela primeira vez ou que já 
solicitaram, mas não foram classificados em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Início de agendamento de entrevistas para conferência de documentos de estudantes de graduação e de pós-
graduação que estão solicitando avaliação socioeconômica pela primeira vez ou que já solicitaram, mas não 
foram classificados em  situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O resultado da avaliação socioeconômica será divulgado logo após a realização da entrevista, caso a 
documentação esteja completa.

Interposição de recursos contra o resultado da avaliação socioeconômica.

Preenchimento de questionário e entrega de documentos na PRAEC para estudantes de graduação e de pós-
graduação que estão solicitando avaliação socioeconômica pela primeira vez ou que já solicitaram, mas não foram 
classificados em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A documentação deverá ser protocolada na 
PRAEC até 03 dias antes da realização da entrevista.

Entrega de documentação faltosa e assinatura do termo de ciência pelos estudantes classificados em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica.

Início de agendamento de entrevistas.

Resultado das avaliações socioeconômicas.

Interposição de recurso

Preenchimento de questionário e entrega de documentos.

Entrega de documentação faltosa.

18/02/2019

18/02/2019

 e 03/04/2019

Ao final 

da entrevista

Até 30 dias 

após a entrevista.

Até 05 dias 

após o resultado

04/10/2018

05/10/2018

e 08/10/2018

15/10/2018

No caso de estudantes que não tenham solicitado avaliação no período acima estipulado, por qualquer 
motivo, a avaliação poderá ser solicitada por meio de agendamento e entrega da documentação necessária 
na secretaria geral da PRAEC, a qualquer tempo, quando será agendada entrevista para até 40 (quarenta) 
dias a contar da data do protocolo dos documentos. Entretanto, tais estudantes ficarão impedidos de 
participar de editais ainda no 1º período letivo de 2019, por falta de tempo hábil.
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Reserva-se para a PRAEC o direito de alterar as informações deste documento. 
Criado somente para efeitos visuais e informacionais. Para totalidade e validade 

destas informações, procure no site da PRAEC nas devidas seções.


	Página 1
	Página 2
	Página 3

