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EDITAL Nº 12/2020–PRAE/UFRR – ALTERAÇÃO DO EDITAL 05/2020-PRAE/UFRRSELEÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA PRÓ-ACADÊMICO/2020

Boa Vista/RR, 18 de março de 2020.
Divulga alteração no item 12 DA SEGUNDA
SELEÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA
BOLSA PRÓ-ACADÊMICO/2019, edital n.°
179/2019- PRAE/UFRR, de 05/08/2019.
O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima –
PRAE/UFRR, nomeado pela Portaria N.º 130/GR, de 09/03/2016, no uso de suas
atribuições legais, fundamentado pelo Decreto n°. 7.234, de 19 de julho de 2010, que
dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e resolução n°
24/2013 - CUni/UFRR, torna pública alteração no item 12 da segunda seleção do
processo seletivo para BOLSA PRÓ-ACADÊMICO/2019, edital n.° 179/2019PRAE/UFRR, de 05/08/2019.

1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.1. Considerando que a Universidade Federal de Roraima (UFRR) instituiu um Regime
Acadêmico Especial (RAE) entre os dias 17 de março e 3 de abril de 2020. A PRAE
resolver estabelecer que:
1.2. O processo seletivo para a bolsa Pró-acadêmico/2020, alterado por este edital, será
realizado será constituído apenas pela etapa de análise da documentação pessoal,
acadêmica e socioeconômica e visita domiciliar a critério da comissão;
1.3. Após o resultado preliminar os candidatos poderão solicitar o parecer de análise da
Comissão de Seleção exclusivamente através do e-mail: dasp@ufrr.br, indicado o número
do Edital no assunto e informando no corpo do e-mail o nome completo e matrícula do
candidato.
1.4. Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente através do e-mail:
dasp@ufrr.br – indicado o número do Edital no assunto e informando no corpo do e-mail
o nome completo e matrícula do candidato.
1.5. O Termo de Compromisso será encaminhado para o e-mail informado pelo discente
no beneficiário no ato da inscrição, que deverá enviar e-mail de resposta com o
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documento em anexo preenchido e assinado, exclusivamente através do e-mail:
daes@ufrr.br.
1.6. Será considerado desistente o acadêmico selecionado que não enviar Termo de
Compromisso no prazo estabelecido no cronograma.
2. DAS ALTERAÇÕES
Onde se lê:

3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1. O processo seletivo para a bolsa Pró-acadêmico, regido por este edital, será realizado
por uma Comissão Avaliadora especialmente constituída e nomeada pela Pró-Reitora
de Assuntos Estudantis e Extensão – PRAE.
3.1.1. Será constituído pelas seguintes etapas, conforme o cronograma deste edital:
3.1.1.1. Análise da documentação pessoal, acadêmica e socioeconômica;
3.1.1.2. Entrevista e/ou visita domiciliar, a critério da Comissão Avaliadora.
8. DO RESULTADO FINAL E TERMO DE COMPROMISSO
14.1. O resultado final para primeira seleção será divulgado no dia 23 de abril de 2020,
e para segunda seleção será divulgado no dia 11 de setembro de 2020 no site da PRAE
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/category/35-bolsa-pro-academico.
14.2. Os acadêmicos selecionados dentro do número de vagas serão convocados,
mediante publicação de edital, para assinatura do Termo de Compromisso e
encaminhamento ao setor de lotação onde realizará as atividades da Bolsa PRÓACADÊMICO/2020.
14.2.1. Os candidatos aprovados, a partir da data do recebimento do
encaminhamento e termo de compromisso, deverá se apresentar no respectivo
setor de lotação com o compromisso de devolver à DAES/PRAE a
documentação devidamente preenchida e assinada, no prazo de até 3 (três)
dias úteis.
14.2.2. A não devolução do termo de compromisso à DAES/PRAE, no prazo
estabelecido acima, será entendido como abandono à bolsa PRÓACADÊMICO/2020, assim o mesmo perderá a vaga sendo impedido de assumir
a bolsa, sem o direito de compor o cadastro reserva.
14.2.3. É de inteira responsabilidade do discente e de seu supervisor o
atendimento dos prazos estabelecidos.
14.2.4. Para efeitos financeiros, a vinculação do discente à bolsa PRÓACADÊMICO/2020 contará a partir da data do início de atividades como bolsista
no setor de lotação.
14.3. A lotação do discente contemplado com a bolsa PRÓ-ACADÊMICO poderá ocorrer
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em unidades acadêmicas ou administrativas, considerando, preferencialmente, sua área de
formação.
14.4. Após convocação, o discente que não possui conta bancária terá até 10 (dez)
dias para providenciar abertura de uma conta corrente pessoal e informar fisicamente a
DAES os dados bancários (banco, agência e conta corrente na qual seja titular). Caso não
seja informado acarretará ausência de pagamento.
15. DOS RECURSOS
15.1. Do resultado preliminar do processo seletivo para primeira seleção caberá recurso
no período de 16 e 17 de abril/2020 e para segunda seleção no período de 04 e 08 de
setembro/2020, conforme o cronograma deste Edital.
15.2. A interposição de recurso (anexo IV) deverá ser entregue fisicamente à DASP,
Prédio anexo ao bloco IV, antiga Editora, até às 18h do último dia de recurso, conforme
item 19 deste Edital.
15.3. Só serão analisados os recursos que contemplam dos dados do candidato
preenchido e a justificativa do recurso.
15.4. Não serão apreciados os recursos inconsistentes, intempestivos, sem
fundamentação, sem identificação ou que não guardem relação com o objeto deste
processo seletivo, sendo preliminarmente indeferido.
15.5. O candidato deverá se identificar, sendo claro, consistente e objetivo em seu pleito,
recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
15.6. Se do exame do recurso resultar em alteração do resultado, essa alteração valerá
para todos os acadêmicos, independentemente de terem recorrido.
15.7. Todos os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora.
15.8. Não serão aceitos recursos via postal, via fax, por e-mail, ou ainda, fora do prazo.
19. CRONOGRAMA
Atividade a ser desenvolvida
Publicação do Edital

Impugnação do Edital
PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA PRIMEIRA
SELEÇÃO
Inscrição no processo seletivo da Bolsa Próacadêmico/2020
Publicação do edital de convocação para entrevista - 1ª
seleção

Período de análise documental - Entrevista

Data
04/03/2020

Local
Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/cate
gory/35-bolsa-pro-academico

05/03 a 06/03/2020
09/03 a 16/03/2020

PRAE, sala 420, bloco IV da UFRR
https://auxilios.prae.ufrr.br/

19/03/2020

Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/cate
gory/35-bolsa-pro-academico

20 a 08/04/2020

Local conforme edital que será publicado
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Publicação do Edital de resultado preliminar do
processo seletivo- 1ª seleção.

15/04/2020

Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/cate
gory/35-bolsa-pro-academico

Período para interposição de recurso contra o
resultado preliminar do processo seletivo- 1ª seleção.
Publicação do Edital de resultado final do processo
seletivo e convocação dos bolsistas aprovados para
assinatura do Termo de Compromisso- 1ª seleção.

16/04 e 17/04/2020

DASP, Prédio anexo ao bloco IV, antiga
Editora

23/04/2020

Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/cate
gory/35-bolsa-pro-academico

Assinatura do Termo de Compromisso- 1ª seleção

27 a 30/04/2020

Sala multimeios, bloco IV da UFRR

PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA SEGUNDA
SELEÇÃO
Inscrição no processo seletivo da Bolsa Próacadêmico/2020
Publicação do edital de convocação para entrevista - 2ª
seleção.

05/08 a 17/08/2020

https://auxilios.prae.ufrr.br/

18/08/2020

Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/cate
gory/35-bolsa-pro-academico

Período de análise documental – Entrevista - 2ª
seleção
Publicação do Edital de resultado preliminar do
processo seletivo - 2ª seleção.

24/08/2020 a 31/08/2020

Local conforme edital publicação de Edital

04/09/2020

Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/edit
ais

Período para interposição de recurso contra o
resultado preliminar do processo seletivo- 2ª seleção.
Publicação do Edital de resultado final do processo
seletivo - 2ª seleção.

04/09 e 08/09/2020

DASP, Prédio anexo ao bloco IV, antiga
Editora

11/09/2020

Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/edit
ais

Leia-se:
4. DO PROCESSO SELETIVO
6.1. O processo seletivo para a bolsa Pró-acadêmico, regido por este edital, será realizado
por uma Comissão Avaliadora especialmente constituída e nomeada pela Pró-Reitora
de Assuntos Estudantis e Extensão – PRAE.
6.1.1. Será constituído DE:
6.1.1.1. Análise da documentação pessoal, acadêmica e socioeconômica;
9. DO RESULTADO FINAL E TERMO DE COMPROMISSO
28.1. O resultado final para primeira seleção será divulgado no dia 28 de abril de 2020,
e para segunda seleção será divulgado no dia 11 de setembro de 2020 no site da PRAE
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/category/35-bolsa-pro-academico.
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28.2. Os acadêmicos selecionados dentro do número de vagas serão convocados,
mediante publicação de edital, para assinatura do Termo de Compromisso e
encaminhamento ao setor de lotação onde realizará as atividades da Bolsa PRÓACADÊMICO/2020.
28.2.1. Os candidatos aprovados, a partir da data do recebimento do e-mail
que informará o setor de lotação e encaminhará com anexo o termo de
compromisso, deverá responder o e-mail com a confirmação de apresentação
ao setor informado e anexar o termo de compromisso devidamente preenchida
e assinada, no prazo de até 3 (três) dias úteis.
28.2.2. A não devolução do termo de compromisso à DAES/PRAE, no prazo
estabelecido acima, será entendido como abandono à bolsa PRÓACADÊMICO/2020, assim o mesmo perderá a vaga sendo impedido de assumir
a bolsa, sem o direito de compor o cadastro reserva.
28.2.3. É de inteira responsabilidade do discente e de seu supervisor o
atendimento dos prazos estabelecidos.
28.2.4. Para efeitos financeiros, a vinculação do discente à bolsa PRÓACADÊMICO/2020 contará a partir da data do início de atividades como bolsista
no setor de lotação, informado no termo de compromisso.
29.3. A lotação do discente contemplado com a bolsa PRÓ-ACADÊMICO poderá ocorrer
em unidades acadêmicas ou administrativas, considerando, preferencialmente, sua área de
formação.
29.4. Após convocação, o discente que não possui conta bancária terá até 10 (dez)
dias para providenciar abertura de uma conta corrente pessoal e informar fisicamente a
DAES os dados bancários (banco, agência e conta corrente na qual seja titular). Caso não
seja informado acarretará ausência de pagamento.
30. DOS RECURSOS
30.1. Do resultado preliminar do processo seletivo para primeira seleção caberá recurso
no período de 17 a 22 de abril/2020 e para segunda seleção no período de 04 e 08 de
setembro/2020, conforme o cronograma deste Edital.
30.2.
Anterior ao prazo de recurso, nos dias 15 e 16 de abril, o candidato poderá
solicitar o encaminhamento para conhecimento do parecer da comissão quando
ao deferimento ou indeferimento da inscrição, exclusivamente através do e-mail:
dasp@ufrr.br – indicado o número do Edital no assunto e informando no corpo do
e-mail o nome completo e matrícula do candidato.
30.3.
A interposição de recurso (anexo IV) deverá ser encaminhado
exclusivamente através do e-mail: dasp@ufrr.br – indicado o número do Edital no
assunto e informando no corpo do e-mail o nome completo e matrícula do
candidato., conforme datas estabelecidas nos editais de divulgação, até às
23h59min do último dia de recurso.
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30.4. Só serão analisados os recursos que contemplam dos dados do candidato
preenchido e a justificativa do recurso.
30.5. Não serão apreciados os recursos inconsistentes, intempestivos, sem
fundamentação, sem identificação ou que não guardem relação com o objeto deste
processo seletivo, sendo preliminarmente indeferido.
30.6. O candidato deverá se identificar, sendo claro, consistente e objetivo em seu pleito,
recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
30.7. Se do exame do recurso resultar em alteração do resultado, essa alteração valerá
para todos os acadêmicos, independentemente de terem recorrido.
30.8. Todos os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora.

19. CRONOGRAMA
Atividade a ser desenvolvida

04/03/2020

Local
Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/cate
gory/35-bolsa-pro-academico

Impugnação do Edital
PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA PRIMEIRA
SELEÇÃO
Inscrição no processo seletivo da Bolsa Próacadêmico/2020
Publicação do edital de convocação para entrevista - 1ª
seleção

05/03 a 06/03/2020
09/03 a 16/03/2020

PRAE, sala 420, bloco IV da UFRR
https://auxilios.prae.ufrr.br/

19/03/2020

Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/cate
gory/35-bolsa-pro-academico

Publicação do Edital de resultado preliminar do
processo seletivo- 1ª seleção.

14/04/2020

Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/cate
gory/35-bolsa-pro-academico

Período para solicitação de conhecimento do parecer
da comissão
Período para interposição de recurso contra o
resultado preliminar do processo seletivo- 1ª seleção.

15 e 16/04/2020

E-mail dasp@ufrr.br

17/04 a 22/04/2020

E-mail dasp@ufrr.br
Deve-se enviar o formulário (anexo IV)
preenchido
Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/cate
gory/35-bolsa-pro-academico

Publicação do Edital

Publicação do Edital de resultado final do processo
seletivo e convocação dos bolsistas aprovados para
assinatura do Termo de Compromisso- 1ª seleção.

Assinatura do Termo de Compromisso- 1ª seleção
PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA SEGUNDA
SELEÇÃO
Inscrição no processo seletivo da Bolsa Próacadêmico/2020
Publicação do edital de convocação para entrevista - 2ª
seleção.

Data

28/04/2020

29 e 30/04/2020

E-mail daes@ufrr.br

05/08 a 17/08/2020

https://auxilios.prae.ufrr.br/

18/08/2020

Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/cate
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Período de análise documental – Entrevista - 2ª
seleção
Publicação do Edital de resultado preliminar do
processo seletivo - 2ª seleção.

24/08/2020 a 31/08/2020

Local conforme edital publicação de Edital

04/09/2020

Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/edit
ais

Período para interposição de recurso contra o
resultado preliminar do processo seletivo- 2ª seleção.
Publicação do Edital de resultado final do processo
seletivo - 2ª seleção.

04/09 e 08/09/2020

DASP, Prédio anexo ao bloco IV, antiga
Editora

11/09/2020

Mural
do
bloco
IV
da
UFRR,
http://ufrr.br/ultimas-noticias
e
http://prae.ufrr.br/index.php/downloads/edit
ais

3. DAS EXCLUSÕES
3.1. Exclui-se o item 6 do edital n.º 05/2020- PRAE/UFRR, que trata sobre a etapa de
entrevista presencial.

4. Permanecem inalterados os demais itens do edital n.º 05/2020- PRAE/UFRR, de
04/03/2020, primeira seleção da Bolsa Pró-acadêmico/2020.

Boa Vista/RR, 18 de março de 2019.

Prof. M.e Gilson de Souza Costa
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Extensão
Portaria n.º 130/2016-GR, de 09/03/2016
PRAE/UFRR
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