
Você sabia?

A Instrução de Serviço PROAES, nº 03 de 19 de março de 2020
prorrogou os Programas  de Bolsas e Auxílios Estudantis da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Todas as bolsas e auxílios,
incluindo alimentação e transporte foram prorrogadas pelo 
prazo que se �zer necessário.

Pensando nisso...

E os resultados das bolsas e dos auxílios do edital 2020?

Os resultados foram adiados, uma vez que o calendário da 
Universidade sofreu mudança em função das medidas de 
isolamento vivenciada neste momento. 

Sou aluno ingressante, posso me inscrever em alguma Bolsa?

A Bolsa Acolhimento para Estudantes Ingressantes do primeiro 
semestre de 2020 encontra-se com inscrição aberta no Sistema 
de Bolsas de Assistência Estudantil (https://app.u�.br/bolsas/). 
Entretanto, a entrega de documentação foi adiada, e ainda 
não está sendo possível receber os documentos relativos à 
Bolsa e serão divulgadas em breve na página da PROAES as
orientações quanto as novas datas para a entrega.
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A situação de pandemia enfrentada pelo país impôs desa�os a serem 
superados pela sociedade. Nesse sentido, nós estamos envidando esforços 
para lidar com estes desa�os no âmbito da Assistência Estudantil da 
Universidade Federal Fluminense.



Você sabia?

Ela visa atender ao/a estudante de graduação que por alguma
questão recente e emergencial comprometa sua permanência 
na Universidade. Esta Bolsa tem caráter excepcional, sendo 
concedida pela Divisão de Serviço Social por um período de 
1 a 3 meses.

Para maiores informações sobre essa Bolsa entre em 
contato com a Divisão de Serviço Social, através do 
seguinte e-mail: servicosocial@proaes.u�.br. 

Já conhece a Bolsa Apoio Emergencial da Assistência 
Estudantil? 
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O auxílio emergencial é um benefício �nanceiro do Governo Federal 
destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores 
individuais (MEI), autônomos e desempregados, como forma de 
proteção emergencial para o público de baixa renda afetado pela 
pandemia do Coronavírus – COVID-19.

Caso tenha dúvidas, você pode consultar o site 
https://auxilio.caixa.gov.br ou ligar para o 111. 

Mas não confunda Bolsa Apoio Emergencial 
da PROAES com Auxílio Emergencial 

Eu sou bolsista mas gostaria de solicitar o Auxílio Emergencial
 do Governo Federal. Eu perco a bolsa ou o auxílio da 
Assistência Estudantil, caso seja contemplado com o 
Auxílio Emergencial?

Não! Você não perde a bolsa ou o auxílio que recebe da PROAES
caso seja contemplado com o Auxílio Emergencial.  
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