
                                        UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
                                  PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS 

                                     COORDENADORIA DE MORADIA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA VAGA DEFINITIVA  

NA MORADIA ESTUDANTIL 2017/2 
 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, por meio da Coordenadoria de 

Moradia, considerando o disposto na Portaria PRAEC nº 04 de 20.12.2012, torna 

pública, a seleção para a concessão de vagas na MORADIA ESTUDANTIL no 2º 

período letivo de 2017. 

REQUISITO PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO 

1. Qualquer estudante já classificado em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
ou que esteja solicitando avaliação socioeconômica pela primeira vez, no 2º período 
letivo de 2017, poderá solicitar vaga na Moradia Estudantil. 

2. Para inscrição, o estudante deverá preencher o formulário online disponível no 
endereço eletrônico http://www.praec.ufla.br/formularios entre 21/09/2017 e 
19/10/2017. 

3. A seleção dos estudantes será feita com base em critérios de necessidade 
socioeconômica dos candidatos e do número de vagas. 

4. Após ser selecionado para ocupar vaga na Moradia, o estudante deverá buscar 
pessoalmente na Secretaria Administrativa da PRAEC a autorização definitiva da 
vaga. Na ocasião, o estudante estará manifestando seu interesse pela vaga. 

5. É de inteira responsabilidade do estudante se inteirar sobre os resultados, datas e 
prazos. O não comparecimento na PRAEC para aquisição do documento de 
autorização para ocupação definitiva da vaga na Moradia será considerado como 
desistência e implicará o imediato cancelamento da vaga.  

 
 

CRONOGRAMA  
 

21/09/2017 a 19/10/2017 - Preenchimento de formulário online disponível no endereço 
eletrônico http://www.praec.ufla.br/formularios 
 
23/10/2017 - Resultado da seleção (1ª chamada), será divulgado no endereço 
eletrônico: http://www.praec.ufla.br 
 
23/10/2017 a 27/10/2017 - Manifestação de interesse pela vaga e recebimento da 
autorização para ocupação definitiva da vaga para alunos selecionados na 1ª 
chamada, na PRAEC. 
 
30/10/2017 - Resultado da seleção (2ª chamada), será divulgado no endereço 
eletrônico: http://www.praec.ufla.br 
 
30/10/2017 a 06/11/2017 - Manifestação de interesse pela vaga e recebimento da 
autorização para ocupação definitiva da vaga para alunos selecionados na 2ª 
chamada, na PRAEC. 
 
07/11/2017 - Resultado da seleção (3ª chamada), será divulgado no endereço 
eletrônico: http://www.praec.ufla.br 



 
07/11/2017 a 13/11/2017 - Manifestação de interesse pela vaga e recebimento da 
autorização para ocupação definitiva da vaga para alunos selecionados na 3ª 
chamada, na PRAEC. 
 
Obs.: Havendo vagas remanescentes, novas chamadas poderão ser publicadas 
semanalmente. 
 
 


