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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE - PROEX 
COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - CAE 

TERCEIRA CHAMADA EDITAL PRAPE Nº 01/2017 – 1º 
SEMESTRE  

PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA ESTUDANTIL 
 

Os acadêmicos selecionados neste Edital deverão comparecer à 

Direções de Extensão (DEXs) dos Centros de Ensino para os 

encaminhamentos pertinentes e conhecimento das normas que regem o 

programa, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do 

resultado, ou seja, até dia 09 de junho de 2017, respeitando os horários de 

funcionamento das DEXs.  

A primeira parcela deste auxílio, referente ao mês de junho de 2017, 

deverá ter seu pagamento efetivado no período de pagamentos da UDESC, 

compreendido entre o 1º e 5° dia útil do mês de julho de 2017. No Termo de 

Compromisso, emitido em duas vias, deverá constar a duração do recebimento 

do auxílio com período compreendido entre 01/06/2017 a 31/05/2018.  

Os contemplados deverão efetuar a entrega da seguinte documentação:  

 

 Duas vias do Termo de Compromisso do PRAPE, sem rasuras e 

corretamente preenchidas; 

 Número da agência e conta corrente ativa (obrigatório) do Banco do 

Brasil no nome do contemplado pelo benefício, conforme previsto no Edital; 

 Plano de atividades voluntárias (ANEXO 7 do Edital PRAPE 01/2017 – 1º 

Semestre) nos casos em que o acadêmico não possua alguma modalidade 

de bolsa ou de estágio não-obrigatório; 

 Declaração de Opção de Benefício PRAPE-PROSUR em caso de 

acadêmicos contemplados com auxílio alimentação do PRAPE e subsídio 

refeição (PROSUR), disponibilizado em:  

<http://www.udesc.br/proreitoria/proex/assuntosestudantis/formularios>. 

Será considerado desistente o/a discente que não comparecer na DEXs 

no prazo estabelecido ou entregar a documentação incompleta. 

 

Florianópolis, 02 de junho de 2017 

http://www.udesc.br/proreitoria/proex/assuntosestudantis/formularios
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
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Tabela 01. Listagem terceira chamada para AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO por 

Centro: 

 

Centro Acadêmico 

CEO Karine Regina Reinehr 

CEO Mariana de Oliveira Bueno 

 
 
 
Tabela 02. Listagem terceira chamada para AUXÍLIO MORADIA por 
Centro: 
 
 

Centro Acadêmico 

CEART Everson de Oliveira Caetano 

CEO Stedile Rigo Feiten 

CESFI Andressa Tombesi Oliveira 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fabio Napoleão 
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade 


