Orientações para renovação anual da permanência do/a estudante no Auxílio Moradia 2019
1) Deverão proceder à solicitação de renovação os/as estudantes usuários do Auxílio Moradia
ingressos até 2018.
2) Toda a documentação solicitada, incluindo Formulário de solicitação (On line), deverá
ser entregue na sala da Equipe de Assistência Estudantil, localizada no Bloco do curso de
Odontologia, 1º andar – no horário de 8h às 12h e de 14h às 17h, impreterivelmente, no prazo
discriminado em cronograma.
3) Para a renovação do benefício no Programa Auxílio Moradia, os/as estudantes usuários/as
deverão manter os mesmos pré-requisitos da ocasião de seu ingresso, divulgados em seus
respectivos Editais de seleção, a saber:
3.1 Matrícula e frequência regular em um dos cursos de graduação presencial da UFC;
3.2 Núcleo familiar de origem não residente em Sobral;
3.3 Renda familiar e própria insuficiente para custear sua manutenção, conforme estabelecido
no Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010.
4) A renovação no Programa Auxílio Moradia será INDEFERIDA para aqueles/as que se
enquadrarem nas seguintes condições:
4.1 Trancamento total, sem justificativa relevante e comprovada, no semestre atual;
4.2 Não obtenção de créditos no semestre anterior, sem justificativa relevante e comprovada;
4.3 Apresentação de renda própria ou familiar suficiente para sua manutenção, respeitando o
Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010;
4.4 Ausência de algum dos documentos exigidos e/ou fornecimento de dados em desacordo
com a verdade;
4.5 Núcleo familiar de origem residente em Sobral;

5) O não comparecimento no período determinado nesta Chamada para a solicitação de
renovação do auxílio, sem justificativa prévia comprovada, implicará suspensão do benefício
ao qual o/a estudante faz jus, sem possibilidade de recebimento dos valores retroativos.
6) Caso a renovação dos benefício do Auxílio Moradia não seja deferida, de acordo com os
prazos determinados nesta Chamada, o/a estudante será desligado/a automaticamente do
respectivo Programa, logo após a publicação do Resultado Final.
7) Documentação que deverá ser entregue:
7.1 Do estudante:
7.1.1 Formulário de inscrição online;
7.1.2 Formulário de solicitação de Renovação do Benefício preenchido;
7.1.3 Histórico acadêmico atualizado;
7.1.4 Comprovante de renda própria, conforme Anexo 01;
7.1.5 Cópia da certidão de casamento ou de separação judicial, caso tenha ocorrido após
ingresso no Programa e que, ainda, não tenha sido apresentado;
7.1.6 Comprovante dos custos com moradia, conforme as seguintes situações (cópia):
-

Apresentar contrato de locação nominal ou na impossibilidade deste, declaração de
divisão de aluguel;

-

Excepcionalmente, no caso de não possuir custos diretos com aluguel, apresentar
declaração de outras despesas com moradia.

7.2 Do núcleo familiar
7.2.1 Cópia de um comprovante de endereço atualizado (contas de água, luz ou telefone),
considerando como referência um dos seguintes meses de 2019: maio, junho ou julho. Obs:
caso o comprovante de moradia não seja no nome de nenhum membro da família que reside
no endereço, apresentar declaração explicando e justificando o motivo;
7.2.2 Comprovante de renda atualizado de cada membro da família, domiciliado no mesmo
endereço informado e/ou que seja dependente da renda familiar, conforme descrição do
Anexo 02 da presente Chamada. Deverá ser considerado como referência um dos seguintes
meses de 2019: maio, junho ou julho.
8) Os resultados, preliminar e final, do processo de renovação serão divulgados no site do
campus de Sobral: www.sobral.ufc.br, na data discriminada em cronograma.
9) Após a divulgação do resultado preliminar, o estudante cuja renovação for indeferida
poderá interpor recurso junto à Equipe de Assistência Estudantil, conforme datas
discriminadas no cronograma.

Os modelos de declaração solicitados e o formulário de renovação encontram-se disponíveis
no site do campus Sobral (www.sobral.ufc.br).

