
Todos os programas PROAES têm como objetivo apoiar a permanência dos 
alunos de baixa renda matriculados em cursos de graduação da UFF e, por 
este motivo, para participar dos processos seletivos o aluno deve comprovar 
renda familiar per capita de no máximo 1 salário mínimo e meio. Além disso, 
ele também precisa estar inscrito em pelo menos 4 disciplinas e não ter 
concluído curso de nível superior. 
 
Vale ressaltar que: 

 Os valores das bolsas e auxílios variam de R$80,00 a R$440,00 e a 
vigência de 1 mês a 1 ano. 

 O aluno só poder acumular no máximo 1 bolsa e dois auxílios. 
 As bolsas e auxílios não são renovados automaticamente. Logo, ao final 

da vigência. o aluno deve participar de novo processo seletivo. Isso 
significa que ele pode ser selecionado novamente ou não. 

 Como os nomes das bolsas e auxílios são bem intuitivos, creio não ser 
relevante especificar neste email qual o objetivo específico de cada 
uma delas. Entretanto, na página da PROAES é possível encontrar 
informações detalhadas. 

 
SEGUE A DESCRIÇÃO DAS BOLSAS E AUXÍLIOS E PREVISÃO DE 
ABERTURA DOS EDITAIS 

 
Abertura de Edital no inicio da cada semestre 

1. Bolsa Material Didático 
2. Bolsa Acolhimento 

Abertura de Edital no final do segundo semestre 

1. Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico 
2. Bolsa de Apoio Transporte 
3. Bolsa de Apoio ao Aluno com Deficiência 
4. Auxílio Creche 
5. Auxílio Moradia 
6. Auxílio Saúde 
7. Auxílio Alimentação ( Campis Expansão) 

Edital contínuo: o aluno pode se inscrever a qualquer tempo. 

1. Bolsa Emergencial   

 
Em relação a Divisão de Acessibilidade e Inclusão – Sensibiliza UFF 
(DAI), cabe destacar que este é o setor responsável pelo planejamento e 
execução das ações de inclusão e acessibilidade direcionadas aos 
graduandos. Portanto, toda vez que os institutos receberem alunos com 
deficiência devem comunicar ao Sensibiliza para que sejam avaliadas as 
necessidades dos alunos. No rol das ações deste setor está a adaptação de 



materiais e a contratação de bolsistas de apoio ao deficiente, dependendo do 
caso. 
 
É extremamente importante que os alunos sejam orientados a visitar a página 
da PROAES com freqüência, pois é nela que os Editais e demais informações 
sobre os processos seletivos são divulgados. 
 
Sem mais para o momento, 
 
Juliana Benevides 
Assistente Social 
PROAES - CURO 
Ramal: 4321 
 


