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EDITAL Nº 086/2018, de 22 de outubro de 2018 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA MORADIA ESTUDANTIL DA UFSM  
 Campus PALMEIRA DAS MISSÕES/RS  

 

O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e 
regimentais, conforme Portaria nº 89.685, de 28 de junho de 2018, torna pública a CHA-
MADA PÚBLICA para a Moradia Estudantil campus Palmeira das Missões, para o Segun-
do Semestre letivo de 2018, observando as seguintes normativas: 

1 - REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

1.1 Ser estudante, com matrícula e frequência regular em cursos presenciais de gradua-
ção do Campus de Palmeira das Missões/UFSM; 

1.2 Possuir bolsa PAM ativa; 

1.3 Grupo familiar residir em municípios com distância superior a 20 km da sede do Cam-
pus, exceto a família que morar em distrito rural de Palmeira das Missões – RS, que com-
provar não ter acesso diariamente à universidade via transporte coletivo ou outro meio de 
transporte, mediante avaliação do Serviço Social; 

1.4 Possuir Benefício Socioeconômico (BSE) ativo. 

2 – DAS VAGAS: 

2.1 – Será disponibilizada 01 vaga masculina na Casa do Estudante Universitário -  Cam-
pus de Palmeira das Missões – RS. 

3 -  CRITÉRIO DE SELEÇÃO NO CASO DE MAIS DE UMA MANIFESTAÇÃO: 

3.1 Menor renda per capita, conforme avaliação socioeconômica; 

3.2 - Em caso de empate, terá preferência o estudante que residir no município mais dis-
tante do campus sede do curso; 

4 – METODOLOGIA DAS INSCRIÇÕES:  

4.1 – O aluno deverá comparecer na sala 207 ou 202 e manifestar interesse em residir na 
Casa do Estudante; através de um documento fornecido pelo NAP;  

4.2 – Horário de comparecimento: das 14h às 17h30 min, na Sala 207 ou 202 do Prédio 
Principal do Campus de Palmeira das Missões/RS;  

4.3 – Período de inscrições: 22 de outubro a 28 de outubro de 2018.  



 

5 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

5.1 Formulário devidamente preenchido e assinado, disponível na Sala 202. 

5.2 No caso do aluno não poder comparecer, a inscrição poderá ser efetuada por outra 
pessoa, mediante procuração exclusiva para este fim e reconhecida em cartório. 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

6.1 O resultado final será divulgado em edital publicado na Página oficial da PRAE.  

7 - INFORMAÇÕES GERAIS:  

7.1 Dúvidas em qualquer fase deste processo de chamada pública deverão ser encami-
nhadas diretamente ao NAP do Campus Palmeira das Missões, Sala 202 ou pelo telefone 
(55) 3742-8819 ou e-mail: isabel.cv.stoelben@ufsm.br. 

 

 
Santa Maria/RS, 22 de outubro de 2018. 

 
 
 

_____________________________________  
Clayton Hillig 

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 
 




