
   

Caro estudante, 

Abaixo estão algumas informações importantes sobre as condições 

para manutenção da sua bolsa-auxílio e a reavaliação 

socioeconômica, sendo cotista, ou não. Mais detalhes podem ser lidos 

na deliberação do Coepe de nº 21, aprovado em 2017       

http://www.uezo.rj.gov.br/prograd/coaapd/docs/Delibera%C3%A7%C3%A3o%20COEPE%

20021-%202017%20(Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Cotista).pdf). 

      Pró-Reitoria de Graduação e CoAAPD 

 

1. Antes de tudo, a reavaliação socioeconômica anual é um requisito fundamental 

para que você mantenha a sua bolsa-auxílio. Ou para que a adquira, porque o 

procedimento é muito semelhante. 

 

2. A bolsa-auxílio valerá do início das aulas do semestre em que você estudante  

esteja matriculado e cursando, até o início do ano letivo seguinte, podendo haver 

sucessivas renovações. Quantas renovações? Bem, o limite dela é o tempo máximo 

de duração do curso.  

 

3. As informações e documentações que você deve apresentar são de sua 

responsabilidade, assim como a veracidade e atualização das informações no sistema 

acadêmico, bem como a sua situação econômica ou de sua família. Informe ao 

CoAAPD ou Prograd qualquer mudança, para evitar desligamento automático do 

benefício e problemas desnecessários. 

 

http://www.uezo.rj.gov.br/prograd/coaapd/docs/Delibera%C3%A7%C3%A3o%20COEPE%20021-%202017%20(Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Cotista).pdf)
http://www.uezo.rj.gov.br/prograd/coaapd/docs/Delibera%C3%A7%C3%A3o%20COEPE%20021-%202017%20(Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Cotista).pdf)


   

4. A renovação da bolsa-auxílio depende da reavaliação anual realizada pela 

CoAAPD e da manutenção da condição de carência socioeconômica do estudante. 

Como sabemos se a condição deve ser mantida? Reavaliando periodicamente! Caso 

sejam mantidos os requisitos que constam na deliberação Coepe 021/2017, estará 

com mais da metade do caminho andado! 

 

5. Para receber o bolsa-auxílio, você precisa de: 

A. Manter uma condição de carência socioeconômica, tendo renda familiar de até 

01 salário-mínimo e meio, comprovada através da apresentação dos documentos 

citados no anexo 01 da deliberação Coepe 021/2017. Se acontecer de o estudante não 

conseguir comprovar todos os requisitos, ficará a cargo da Comissão específica 

solicitar, ou não, outros documentos que achar necessários para melhor compreender 

a situação. Mas cuidado para a falta de documentos não resultar em indeferimento. 

B. Frequência semestral mínima de 75% em todas as atividades didáticas -

frequência mensal entregue a cada mês e boletim são importantes. 

C. Ficar muito atento ao Art. 11 (páginas 3-5) da deliberação acima, para 

esclarecer mais dúvidas.  

 

6. A reavaliação socioeconômica tem duas etapas: 

A. Chamada pública no site nas datas marcadas para entregar os documentos à 

Prograd. 

B. Análise socioeconômica nasdatas estabelecidas no cronograma. 

C. Novamente, fique atento a um artigo da deliberação acima, o Art. 12 (página 

6), caso seja necessário esclarecer mais dúvidas. 



   

 

7. Para renovar sua avaliação socioeconômica, você precisa: 

A. Estar matriculado num curso de graduação da Uezo 

B. Participar do edital de avaliação socioeconômica do semestre em vigor, no 

período de renovação. 

C. É claro que se a sua situação socioeconômica mudar para fora dos padrões de 

vulnerabilidade socioeconômica, você será desligado do programa de bolsa-auxílio. 

 

8.  Caso você tenha trancado sua matrícula ou esteja com status “evadido” e 

queira reiniciar seus estudos, ficará sem a bolsa, mas poderá voltar a recebê-la depois. 

Porém, para isso você deverá passar pela reavaliação socioeconômica, solicitada no 

momento da matrícula, por meio de uma abertura de processo na Secad. Ao final do 

processo, se a solicitação for deferida, você receberá o pagamento da bolsa no mês 

seguinte, mas sem pagamentos retroativos. 

 

9.  Se você teve sua bolsa cancelada pelo motivo de renda e futuramente voltar a 

cumprir os critérios para a bolsa-auxílio, você pode renová-la fazendo uma 

solicitação bem fundamentada, abrindo um processo e passando novamente por uma 

reavaliação socioeconômica. Caso deferido, você receberá o pagamento da bolsa no 

mês seguinte ao resultado. 

 

10.  Se você perder o prazo da reavaliação socioeconômica, terá até 07 (sete) dias 

para requerer, com justificativa, uma nova avaliação. Caso deferido, a bolsa-auxílio 

fará jus a partir do mês subsequente ao resultado. 



   

 

11.  Se você perder o prazo da reavaliação socioeconômica e não requerer uma 

nova avaliação até o prazo estipulado (vide acima), você não terá outra oportunidade 

e sua bolsa será cancelada. 

 

Está claro? Havendo dúvidas, procure a CoAAPD ou a Prograd, mas nunca deixe 

para “em cima da hora”. 


