
ALTERAÇÕES NO PRAPE 

Com o objetivo de simplificar os processos burocráticos o Programa de 

Auxílio Permanência Estudantil da Udesc (PRAPE) terá alterações em seus 

Editais a partir de 2017, conforme previsto em Resolução Consuni Nº 080/2016. 

A mudança reduzirá o número de Editais, anualmente, de oito para 

apenas dois. A alteração além de diminuir o número anual de Editais PRAPE irá 

simplificar ao acadêmico as datas e prazos de inscrição do PRAPE, pois os 

Editais serão lançados semestralmente em simultaneidade com o retorno às 

aulas. Caberá ao acadêmico renovar seu auxílio no 1° ou no 2° semestre do ano. 

Assim sendo, existirão dois editais anuais do PRAPE: o Edital PRAPE Primeiro 

Semestre e o Edital PRAPE Segundo Semestre. 

Dessa forma os acadêmicos já ativos deverão atentar-se aos novos 

prazos dos Editais para renovação do benefício: 

 

Tabela 1. Relação de Editais para contemplados nos com Programa de Auxílio 
Permanência Estudantil da Udesc - PRAPE  

Edital PRAPE Primeiro Semestre – 
Inscrição de 20/02/2017 à 

17/03/2017 

Edital PRAPE Segundo Semestre – 
Inscrição prevista para início em 

01/08/2017 

Novos contemplados Novos contemplados 

Renovação do Edital 01/2012 (renovado 
pelo Edital 08/2015) 

Renovação do Edital 01/2014 (renovado 
pelo Edital 04/2016) 

Renovação do Edital 05/2014 (renovado 
pelo Edital 09/2015). 

Renovação do Edital 03/2013 (renovado 
pelo Edital 05/2016) 

 Renovação do Edital 04/2011 (renovado 
pelo Edital 06/2016) 

 Renovação do Edital 07/2015 (renovado 
pelo Edital 07/2016) 

 Renovação do Edital 02/2016 

Fonte: Coordenadoria de Assuntos Estudantis 

  

É importante ressaltar que apesar das mudanças nas datas e prazos dos 

Editais, o estudante só perderá o direito ao benefício se não alertar aos prazos 

de inscrição dos novos Editais, conforme descrito acima, ou não atender aos 

critérios das Resoluções e Editais, que não se alteraram para 2017. 

Com o objetivo de sanar ainda mais as dúvidas, a Coordenadoria de 

Assuntos Estudantis elaborou uma edição com as perguntas mais frequentes 

dos acadêmicos: 



Perguntas Frequentes: 

1. Já possuo o benefício do PRAPE e agora irei precisar me 

inscrever semestralmente nos Editais? 

R. Não, você deverá inscrever-se ou no Edital PRAPE 1° Semestre ou 

no Edital PRAPE 2° Semestre. O benefício continua com duração de 

1 ano, renovável por mais 1 ano, observando o prazo máximo para 

integralização curricular (formação acadêmica). 

 

2. A vigência do meu Edital era até 31/03/2017, porém o próximo 

Edital só terá vigência a partir de 01/06/2017, nesse período ficarei 

sem o benefício? 

R. Não, seu benefício será automaticamente prorrogado para 

01/06/2017. Todavia, para continuar com o benefício a partir de 

01/06/2017 você deverá fazer a inscrição no Edital PRAPE 1° 

Semestre e atender aos critérios do Edital. O mesmo procedimento 

valerá para os todos Editais de 2016 que renovaram em 2017. 

 

3. Antes eu precisava memorizar o número do meu Edital e ficar 

atento ao lançamento do Edital e as novas datas de renovação e 

agora como ficará? 

R. Agora será mais simples, será sempre no retorno às aulas. Você só 

precisará lembrar se será no primeiro ou no segundo semestre o 

lançamento do seu Edital, sem necessidade de ficar procurando as 

datas e correndo o risco de ficar sem o benefício por falta de 

informação ou confusão por excessos de Editais. 

 

4. Meu amigo é calouro e gostaria de concorrer a vaga no PRAPE, 

quando será o próximo Edital? 

R. A partir de agora haverá uma data fixada, ou seja, no primeiro dia 

de aula o acadêmico poderá ir à Direção de Extensão (DEX) do seu 

Centro e se informar do Edital PRAPE para inscrição. Assim ficará 

mais fácil aos Diretórios e Centros Acadêmicos, além da Universidade, 

a divulgação do benefício e Editais. 

 

5. Não possuo PRAPE, mas gostaria de concorrer ao benefício, 

como devo proceder? 

R. Você poderá concorrer tanto no Edital do 1° Semestre, quanto no 

Edital do 2° Semestre. Leia os Editais sobre a documentação com 

atenção e tire suas dúvidas na Direção de Extensão (DEX) do seu 

Centro. 

Links: 

http://www.udesc.br/permanenciaestudantil/prape/editais 

http://www.udesc.br/noticia/duas_propostas_vencedoras_do_1__p

remio_simplifica_udesc_sao_implementadas 

http://www.udesc.br/permanenciaestudantil/prape/editais
http://www.udesc.br/noticia/duas_propostas_vencedoras_do_1__premio_simplifica_udesc_sao_implementadas
http://www.udesc.br/noticia/duas_propostas_vencedoras_do_1__premio_simplifica_udesc_sao_implementadas


http://www.udesc.br/proreitoria/proex/assuntosestudantis/progra

mas 

 

http://www.udesc.br/proreitoria/proex/assuntosestudantis/programas
http://www.udesc.br/proreitoria/proex/assuntosestudantis/programas

