Manual de
Bolsas e Auxílios
Estudantis

Conheça os tipos de bolsas e auxílios oferecidos
pela UFMS e saiba como solicitá-los!
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Prezado(a) aluno(a), conheça abaixo
todas as modalidades de auxílios
ofertados pela UFMS
Auxílio Permanência
É um apoio financeiro mensal no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), a fim de subsidiar despesas com os estudos
e contribuir para permanência na graduação e redução da
evasão. Para mais informações, clique aqui.
Auxílio Alimentação
É um apoio financeiro mensal no valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) destinado a atender as necessidades de
alimentação dos discentes. Para mais informações, clique aqui.
Auxílio Creche
É um apoio financeiro mensal no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) para discentes (pais, mães ou responsáveis por
crianças com até 5 anos), matriculados em cursos de graduação
noturno ou diurno. Para a concessão deste auxílio para discentes
de cursos diurnos é imprescindível a comprovação de que
aguardam vaga em centros de educação infantil, no município
no qual estão matriculados no curso de graduação. Para mais
informações, clique aqui.
Auxílio Moradia
É um apoio financeiro mensal no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) para subsidiar despesas com moradia. Para
mais informações, clique aqui.
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Auxílio à Participação em Eventos
É uma subvenção financeira concedida aos discentes para
apoiar a participação em eventos científicos fora da sede do
Câmpus onde está matriculado, exclusivamente para
apresentação de trabalho. Para mais informações, clique aqui.
Auxílio Instrumental Pedagógico
Caracteriza-se pela disponibilização de um kit com materiais e
instrumentos previstos e indispensáveis para a aprendizagem,
permitindo ao acadêmico o acompanhamento das disciplinas do
curso. Para mais informações, clique aqui.
Auxílio Emergencial
É um repasse financeiro correspondente ao valor vigente do
auxílio
permanência
para
discentes
prioritariamente
ingressantes com alto risco de evasão e oriundos,
preferencialmente, de cidade distinta da localização do Câmpus
no qual está matriculado, com duração de até três meses,
podendo ser renovada uma única vez. Para mais informações,
clique aqui.
Bolsa de Extensão
A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e
político que promove a interação transformadora entre
Universidade e outros setores da sociedade.
*Somente poderão ser admitidas como extensão universitária
propostas que efetivamente articulem ensino e pesquisa e
tenham como público-alvo prioritário e majoritário membros da
comunidade demandas sociais.
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Bolsa Promissaes
O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior
(Promisaes) tem o objetivo de fomentar a cooperação técnicocientífica e cultural entre o Brasil e os países com os quais
mantém acordos – em especial os africanos – nas áreas de
educação e cultura.
O projeto oferece apoio financeiro no valor de seiscentos e
vinte e dois reais para alunos estrangeiros participantes do
Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G),
regularmente matriculados em cursos de graduação em
instituições federais de educação superior. O auxílio visa
cooperar para a manutenção dos estudantes durante o curso, já
que muitos vêm de países pobres. Para mais informações, clique
aqui.
Bolsa Permanência do MEC
Em linhas gerais, o Programa de Bolsa Permanência – PBP é
uma ação do Governo Federal de concessão de auxílio financeiro
a estudantes matriculados em instituições federais de ensino
superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para
estudantes indígenas e quilombolas. O recurso é pago
diretamente ao estudante de graduação por meio de um cartão
de benefício.

Agora que você já sabe quais são as modalidades de bolsas e
auxílios ofertados pela UFMS, vamos às instruções de como
solicitá-los.
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Onde encontrar os editais?
Caso você tenha interesse em participar de um ou mais
processos seletivos de BOLSAS E/OU AUXÍLIOS ESTUDANTIS
elencados nas páginas anteriores, o primeiro passo é fazer a
leitura do Edital correspondente na íntegra.
Você pode visualizar o Edital de cada tipo de auxílio no site da
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, clicando no link abaixo:

https://proaes.ufms.br

MAS FIQUE TRANQUILO(A), pois a UFMS sempre avisa todos os
discentes via Sistema Acadêmico (SISCAD) e e-mail institucional.
Ademais, além de o CAMDPO também estar de olho no site da
PROAES, a Unidade de Apoio para Assuntos Estudantis (UAP-AE
CPTL) sempre nos avisa assim que um novo edital é publicado.
Dessa forma, o CAMDPO garante a divulgação em massa tanto
no grupo de avisos do WhatsApp, quanto nos avisos das turmas.
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Como fazer a inscrição?
Antes de realizar a inscrição, certifique-se de que você se
enquadra nas condições estabelecidas em cada Edital de auxílio
ou bolsa.
IMPORTANTE!
Após a leitura do Edital, o acadêmico deve acessar o site de
seleção informado abaixo com o passaporte e senha (mesmos
dados utilizados para acessar o SISCAD).

https://selecao.ufms.br
O sistema de seleção é bastante intuitivo
Contudo, após finalizar a inscrição para cada modalidade de
auxílio ou bolsa, a sua inscrição deve estar com a situação
"INSCRITO".
INSCRITO".
Se a sua inscrição estiver
significa que ela ainda está
concluída. Certifique-se de
"INSCRITO"
INSCRITO" ao final.

com a situação "EDICAO
", isso
"EDICAO",
em preenchimento e não foi
finalizá-la, até que apareça

Se tiver qualquer dúvida em relação aos auxílios ou ao
procedimento de inscrição, entre em contato com o CAMDPO
pelo seguinte e-mail: centromedcptl@gmail.com.
Você também pode obter informações diretamente com a
Unidade de Apoio para Assuntos Estudantis do nosso Campus
pelo e-mail uap-ae.cptl@ufms.br, pelo WhatsApp Business
67) 3509-3756 ou também pelo telefone (67) 3509-3800.
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