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CHAMADA PÚBLICA DOS ALUNOS COM BENEFíCIO SOCIOECONÔMICO COM
MENOS DE 50% DE APROVAÇÃO (2019/1) E/OU

CARGA HORÁRIA MENOR DE 240 HORAS (2019/2) -
CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES

A Direção do Campus de Palmeira das Missões, em conjunto com o Serviço
Social do Núcleo de Apoio Pedagógico, tendo em vista o que consta do artigo 4° da
Resolução n? 035/2015 (PRAE) torna pública a chamada dos alunos com Benefício
Socioeconômico com menos de 50% de aprovação no primeiro semestre de 2019 e
dos com matrícula em carga horária menor a 240 horas no segundo semestre de .
2019 para apresentar ao Serviço Social do Campus justificativa ao não atendimento
aos itens I e II do referido artigo, para avaliação da sua permanência no Programa de
Assistência Estudantil da Universidade Federal de Santa Maria.

1 METODOLOGIA:

1.1 Alunos com menos de 50% de aprovação (2019/1):
1.1.1 Os alunos que não obtiveram aprovação em, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das disciplinas matriculadas no. primeiro semestre letivo de 2019, deverão
comparecer, mediante agendamento prévio, no período de 19 a 30 de agosto na sala
218 do prédio 01 a fim de apresentar jústiflcativa:

1.1.2 Os horários deverão ser agendados pelo telefone (55) 3742-8819, pelo e-mail
servicosocialpm@ufsm.br ou pessoalmente na sala 218;

1.2 Alunos com menos de 240 horas de matrícula em disciplinas (2019/2):
1.2.1 Os alunos matriculados em carga horária menor a 240 (duzentas e quarenta)
horas no segundo semestre letivo de 2019, deverão comparecer, mediante
agendamento prévio, no período de 03 a 19 de setembro de 2019 na sala 218 do
prédio 01 a fim de apresentar justificativa devidamente fundamentada e/ou
declaração da Coordenação do Curso de Integralização Curricular;

1.2.2 Os horários deverão ser agendados pelo telefone (55) 3742-8819, pelo e-mail
servicosocialpm@ufsm.br ou pessoalmente na sala 218;



2 ANÁLISE:

2.1 A análise dos monitoramentos serão conforme as justificativas para não
cumprimento dos critérios estabelecidos para manutenção do BSE.
2.2 Os alunos que vierem a ser inseridos no projeto Nenhum Menos deverão assinar
Termo de Compromisso e cumprir com as condicionalidades acordadas, sob pena de
não terem seu BSE reativado ao final do semestre.
2.3 Os alunos que não comparecerem nos prazos estipulados terão seu BSE
suspenso.

Palmeira das Missões, 08 de Agosto de 2019.
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