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EDITAL N.º 007/PRAE/2016, DE 16 DE MARÇO DE 2016. 

Isenção de pagamento de inscrição de Atividades Esportivas - 2016.1 

 

A Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, no uso de suas atribuições, estabelece as normas para 

seleção de estudantes para obtenção de isenção de taxas de inscrição nas atividades esportivas 

do Centro de Desportos (CDS/UFSC) para o semestre 2016.1. 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 O objetivo deste processo seletivo é conceder isenção de pagamento da taxa de inscrição 

nas atividades esportivas do Centro de Desportos (CDS/UFSC) a estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação presencial da UFSC oriundos de família com renda 

familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capita. 

 

2. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

2.1 Ter matrícula regular em curso de graduação presencial do Campus Florianópolis; 

2.2 Cursar a carga horária semanal mínima do período letivo, estabelecida no projeto 

pedagógico do respectivo curso; 

2.3 Ter o cadastro socioeconômico status de análise concluída pelo Serviço de Atenção 

Socioassistencial da CoAEs/PRAE; 

2.4 Não ocupar vaga em outro projeto de extensão de atividade esportiva do Centro de 

Desportos para o semestre 2016.1; 

2.5 Possuir renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capita. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 A inscrição dos(as) estudantes que desejam concorrer à seleção deverá ser realizada de 

acordo com o seguinte procedimento: 

3.1.1 Fazer a inscrição online no endereço eletrônico http://prae.ufsc.br/cadastro-online/. 

3.1.2 Período de inscrição: 16/03/2016 a 21/03/2016. 

3.1.3 O(a) estudante só poderá realizar inscrição em uma turma oferecida neste edital. A 

correta seleção da turma é de inteira responsabilidade do(a) estudante. 

3.1.4 Não serão aceitas inscrições enviadas via SPA, fax, e-mail, sedex, ou similares. 

 

3.2 Estudantes que não conseguirem efetuar a inscrição online devido a não estarem 

cursando a carga horária mínima devem entregar no Serviço de Atenção Sócio-assistencial 

http://prae.ufsc.br/cadastro-online/
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da CoAEs/PRAE, durante o período de inscrição, o “Formulário de Inscrição para Isenção 

de Curso Extracurricular de Idiomas” disponível em www.prae.ufsc.br/formulários, com os 

respectivos anexos solicitados no formulário. 

 

4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

4.1 Preenchidos os requisitos estabelecidos nos itens “2” e “3” do presente Edital, a 

classificação final dos(as) candidatos(as) por Modalidade/Turma será feita na ordem 

crescente do Índice Socioeconômico, até o limite de vagas estipulado por este Edital. 

 

5. DO NÚMERO DE VAGAS 

5.1 São ofertadas 69 vagas distribuídas por Modalidade/Turma aos estudantes oriundos de 

família com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capita. 

 

6. DA RELAÇÃO DE MODALIDADES E TURMAS OFERECIDAS PELO CDS À PRAE  

 

6.1 DANÇAS 

 

6.1.1 BALÉ CLÁSSICO - Iniciantes 

Turma de introdução ao vocabulário do balé clássico para ambos os sexos, respeitando os 

limites de cada corpo. Desenvolvimento de posturas, alinhamento das caixas corporais, 

organização da vertical e fortalecimento do centro por meio do desenvolvimento da firmeza 

das pernas com trabalho de pés e leveza dos portes de braços.  

Faixa etária: A partir de 15 anos. 

Coordenadora: Cristiane Ker de Melo / 3721-4778/ projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

1 2ª e 4ª 11:00 às 11:50 
2ª - Lab. de Ginástica – Bloco 5 A 

4ª - Lab.de Dança – Bloco 5 B 
02 

 

6.1.2 DANÇA BRASILEIRA: FORRÓ PÉ-DE-SERRA I e II 

Este curso de extensão „dança brasileira Forró pé de serra‟ é oferecido aqui no CDS/UFSC há 

14 anos. Ensinamos de forma simples, portanto, acompanhamos a própria naturalidade 

rítmica dessa dança. Partimos do pressuposto que todas as pessoas sabem dançar - é só 

começar; que não existe erro; que o Forró é alegria - expressão genuína de cultura brasileira. 

Que a alegria também se aprende. É um espaço de sociabilidade, pois o Forró é muito mais 

mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
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que dança, é uma Festa - pretendemos que todas as aulas sejam também uma Festa; que a 

camaradagem na aprendizagem possibilita a todos se tornarem amigos e, assim, os vínculos 

socioafetivos extrapolam os muros da sala de dança; é também oportunidade para se conhecer 

pessoas de diferentes origens, de diferentes cursos da UFSC, de fora da UFSC, de fora do 

Brasil, de diferentes idades, de diferentes regiões. Finalmente, o lúdico (ritmo e harmonia) é a 

estética trabalhada em nossa prática pedagógica. 

Faixa etária: A partir de 16 anos. 

Coordenadora: Prof.ª Drª Iracema Soares de Sousa / 3721-8553 / cemassaa@yahoo.com.br 

 

6.1.2.1 Forró I  

Para quem quer aprender a dançar (ensinamos o xote, o xaxado, o baião e o arrasta pé e 

universitário). 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

2 3ª e 5ª 18:30 às 19:50 Lab. de Dança – Bloco 5 B 
02 masculino 

02 feminino 

 

6.1.2.2 Forró II 

Para quem já sabe dançar (revisamos o Forró pé de serra - xote, xaxado, baião, arrasta pé). 

Chamamos atenção no ensino do Forró universitário com a possibilidade criativa. 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

3 3ª e 5ª  20:00 às 21:30 Lab.de Dança – Bloco 5 B 02 masculino 

02 feminino 

 

6.1.3 DANÇA CIGANA ARTÍSTICA 

6.1.3.1 Dança Cigana Artística – Modalidade Rumba Cigana 

As Danças Ciganas são danças intensas e envolventes que, por terem recebido influência da 

cultura de diversos povos, manifestam-se de diferentes formas em cada clã. No módulo 

rumba, procura-se abordar o bailar típico de alguns clãs e ritmos ciganos, dando ênfase 

principalmente à rumba. Além disso, está inserido o estudo e a manipulação de alguns 

elementos utilizados na Dança Cigana Artística e suas possíveis correspondências 

ritualísticas. 

Faixa etária: A partir de 15 anos. 

mailto:cemassaa@yahoo.com.br
mailto:cemassaa@yahoo.com.br
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Exclusiva para o sexo Feminino. 

Coordenadora: Cristiane Ker de Melo  /3721-4778 /projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

4 3ª 16:20 às 18:00 Lab.de Dança – Bloco 5 A 02 

 

6.1.3.2 Dança Cigana Artística – Modalidade Dança Russa 

 

As Danças Ciganas são danças intensas e envolventes que, por terem recebido influência da 

cultura de diversos povos, manifestam-se de diferentes formas em cada clã. Neste módulo, 

procura-se abordar o bailar típico de alguns clãs e ritmos ciganos, dando ênfase 

principalmente às danças performadas pelos ciganos na Rússia. Além disso, está inserido o 

estudo e a manipulação de alguns elementos utilizados na Dança Cigana Artística e suas 

possíveis correspondências ritualísticas. 

Faixa etária: A partir de 15 anos. 

Exclusiva para o sexo Feminino. 

Coordenadora: Cristiane Ker de Melo /3721-4778 / projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

5 3ª  14:20 às 16:00 Lab.de Dança – Bloco 5 A 02 

 

6.1.4 DANÇAS CIRCULARES  

Diversos ritmos, cantos e danças de povos e culturas do mundo. Através dos passos em 

círculo, nós nos socializamos, nos integramos, nos descontraímos, nos alegramos e sobretudo, 

essa dança nos permite encontrar com a nossa essência e nos desperta o sentimento de 

comunhão.  

Faixa etária: A partir de 15 anos. 

Coordenadora: Cristiane Ker de Melo / 3721-4778/ projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

7 2ª 16:20 às 18:00 Lab.de Ginástica Olímpica – Bloco 6 02 

 

 

 

mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
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6.1.5 DANÇA CONTEMPORÂNEA 

Aqui os alunos terão um encontro com eles mesmos, suas individualidades sensíveis por meio 

dos princípios do movimento somático e laboratórios de mapas do corpo. A investigação e 

análise do movimento criativo serão através das ações (ba)lançar, (sus)pender, aproximar e 

afastar. Além de improvisações de dança articuladas no contato entre indivíduo e coletivo, 

espaço e tempo. 

Faixa etária: A partir de 15 anos. 

Coordenadora: Cristiane Ker de Melo /3721-4778 / projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com  

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

8 5ª 10:10 às 11:50 Lab.de Dança – Bloco 5B 02 

 

6.1.6 DANÇA TEATRO 

Jogos cênicos para o ator e para o dançarino. Dinâmicas de grupo, de atenção, de sintonia, de 

presença e de voz. Estudos dos trechos coreográficos de precursores da dança teatro na 

Alemanha: a cena de "Refugiados" dentro da obra "A mesa verde" de Kurt Joss; retomada da 

abertura e um novo trecho de "A sagração da primavera" de Pina Bausch.   

Faixa etária: A partir de 15 anos. 

Coordenadora: Cristiane Ker de Melo /3721-4778 / projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

9 4ª e 5ª 
13:30 às 

14:20 
Lab.de Dança – Bloco 5B 02 

 

6.1.7 DANÇA DE SALÃO 

 

6.1.7.1 DANÇA DE SALÃO – Zouk (Iniciantes) 

As danças de salão são elementos da cultura corporal cuja disseminação tem crescido 

significativamente. Destarte, com o intuito de coadjuvar com essa difusão, este curso irá se 

concentrar no zouk brasileiro, que, além de ser cativante, tem como particularidade a 

sensualidade e a ondulação de movimentos. Enfim, respeitante as aulas, atenção especial será 

dada à postura corporal e as formas de condução.  

Faixa etária: A partir de 14 anos. 

Informações/Bolsista: Larissa Secco / lariseccoo@gmail.com       

               

mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
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Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

10 6ª 14:30 às 16:00 Lab.de Dança – Bloco 5 B 
02 damas 

02 cavalheiros 

 

 

6.1.7.2 DANÇA DE SALÃO – Samba de Gafieira (Iniciantes) 

O ensino da dança de salão é realizado através de vivências em expressões como o samba, 

forró e zouk. Este curso, especificamente, irá intensificar o aprendizado do Samba de gafieira, 

no qual serão abordadas movimentações tradicionais deste tipo de manifestação. Atenção 

especial será dada à postura corporal e as formas de condução da dança em casal. 

Faixa etária: A partir de 14 anos. 

Informações/Bolsista: Larissa Secco / lariseccoo@gmail.com 

                    

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

11 4ª e 6ª 12:00 às 13:15 Lab.de Dança – Bloco 5 B 
02 damas 

02 cavalheiros 

 

6.1.7.3 DANÇA DE SALÃO – Valsa Vienense – ballroom dance (Iniciantes) 

As danças de salão são manifestações que enfatizam a criatividade, integração e o 

companheirismo. Nessa perspectiva, dentre o conjunto de variantes da ballroom dance, este 

curso trabalhará especificamente com a valsa vienense, que é uma das mais românticas e 

elegantes. Nisto, importa dizer que, além da dimensão prática (técnica, ritmo, postura, entre 

outros), os participantes terão contato com a dimensão teórica, onde se abordará os aspectos 

históricos da modalidade supracitada. 

Faixa etária: A partir de 14 anos. 

Informações/Bolsista: Madalena Brito / madabritoz@hotmail.com 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

12 6ª 13:20 às 14:20 Lab.de Dança – Bloco 5 B 
02 damas 

02 cavalheiros 

 

6.1.8  Oficina: SAMBA NO PÉ (Iniciantes) 

Enquanto prática cultural brasileira, o samba no pé e as suas vertentes, tem se ampliado e 

manifestado, através de diferentes formas coreográficas. À vista disso, com o escopo de 

mailto:lariseccoo@gmail.com
mailto:madabritoz@hotmail.com
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concorrer com divulgação da cultura nacional, a presente oficina se centrará no ensino do 

Samba no pé em um ambiente de alegria e descontração. Conquanto, de maneira geral, as 

aulas convergirão para consciência corporal, percepção rítmica e técnica iniciante.  

Faixa etária: A partir de 14 anos.  

Informações/Bolsista: Lays Matias / lays.matias@hotmail.com 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

13 3ª 12:05 às 13:05 Lab. de Dança – Bl. 5 B 02 

 

 

6.1.9 DANÇA JAZZ - Iniciação 

Este curso visa proporcionar um conjunto de experiências com a dança Jazz por intermédio 

de composições coreográficas, improvisações, técnicas básicas e movimentos livres. 

Ademais, têm-se a pretensão de desenvolver a consciência corporal, organização postural, 

noções de espacialidade, ritmo e musicalidade. 

Faixa etária: A partir de 14 anos. 

Informações/Bolsistas: Ageniana Espíndola / ageniana@hotmail.com 

      

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

14 2ª e 5ª 12:00 às 13:15 
Lab. Dança - Bloco 5B 

 
02 

 

6.1.10 DANÇA DO VENTRE 

Faixa etária: A partir de 15 anos. 

Exclusiva para o sexo Feminino. 

Coordenadora: Cristiane Ker de Melo / 3721-4778 /projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com 

 

6.1.10.1 Dança do Ventre – Iniciante I 

Direcionado para mulheres que não possuem experiência anterior com Dança do Ventre. 

Introdução ao estudo dos principais passos básicos; deslocamentos; direções do corpo no 

espaço e equilíbrio; posturas de braços; movimentos de mãos; movimentos ondulatórios; 

técnica de movimentação de quadril; passos folclóricos e tradicionais; tremidos; desinibição 

na dança. 

 

mailto:lays.matias@hotmail.com
mailto:lays.matias@hotmail.com
mailto:ageniana@hotmail.com
mailto:ageniana@hotmail.com
mailto:leleleleca@terra.com.br
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Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

15 2ª 13:30 às 15:00 Lab.de Ginástica – Bloco 5 A 02 

 

 

 

6.1.10.2 Dança do Ventre – Iniciante II 

Programa direcionado para mulheres que já possuem experiência aproximada de 4 meses com 

Dança do Ventre. Execução e aprofundamento de passos básicos; emenda e mistura de 

movimentos, deslocamentos; direções do corpo no espaço e equilíbrio; posturas de braços; 

movimentos de mãos; movimentos ondulatórios; técnica de movimentação de quadril; passos 

folclóricos e tradicionais; tremidos. Aprofundamento ao estudo de ritmos árabes. 

Aprofundamento aos diferentes elementos utilizados na Dança do Ventre, por exemplo: snujs, 

véus, pandeiro, bengala, taças, etc. 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

16 2ª 15:30 às 17:00 Lab.de Dança – Bloco 5 A 02 

 

6.1.10.3 Grupo de Estudos e Práticas em Dança do Ventre  

Estudo aprofundado dos principais passos básicos; ligação de movimentos; interpretação; 

estudos teóricos sobre a dança do ventre; folclore e elementos extras; desinibição na dança; 

ensaios de coreografia. 

Exclusivo para o sexo Feminino. 

Pré-requisito: Para se inscrever é necessário ter feito ao menos 8 meses de Dança do Ventre. 

Faixa etária: A partir de 15 anos. 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

17 2ª 10:00 às 11:30 Lab. de Dança – Bloco 5 B 02 

 

6.1.11 PREPARAÇÃO DO CORPO PARA A DANÇA 

Exercícios de flexibilidade, resistência e alongamento para o corpo que dança. Articulação do 

peso do corpo em apoios e bases para a vertical. Liberação, soltura e transições de impulsos e 

tensões. Jogos coletivos de percepção espacial, tempo e de atenção. Contato direcionado à 

propriocepção do corpo como um todo, atentos ao centro e suas periferias. Sequências de 

dança, fortalecimento seriado e potência coletiva criativa. 
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Faixa etária: A partir de 15 anos. 

Coordenadora: Cristiane Ker de Melo / 3721-4778 / projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

18 2ª e 4ª 10:10 às 11:00 
2ª - Lab. de Ginástica – Bloco 5 A 

4ª - Lab. de Dança – Bloco 5 B 
02 

 

6.1.12 DANÇA COM SAPATO DE SALTO MÉDIO E/OU ALTO 

A oficina é inspirada nas grandes divas do jazz (dos anos 20) e do pop (contemporaneidade) é 

um estilo de dança que envolve várias técnicas de dança como: ballet, jazz e por vezes 

técnicas de danças orientais (dança do ventre e indiana) com seus movimentos ora sutis ora 

intensos das mãos, ombros e quadris. Sobretudo muito marcantes nessa modalidade são as 

jogadas com o cabelo e o olhar sempre marcante, buscam a essência de cada pessoa e sua 

sensualidade sem vulgaridade. Durante as aulas haverá treinamentos para a caminhada com 

segurança do sapato de salto médio ou alto e algumas movimentações de dança.  O objetivo 

geral é aprender a dançar com sapato alto, especificamente, se manter em cima do salto 

médio/alto; melhorar a postura e o equilíbrio; trabalhar a autoestima das alunas. 

Faixa etária: A partir de 15 anos. 

Coordenadora: Cristiane Ker de Melo / 3721-4778 /projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

19 6ª 13:30 às 15:10 Lab. de Dança – Bloco 5 A 02 

 

6.2 GINÁSTICA 

6.2.1 PROGRAMA VIDA ATIVA – PROGRAMA DE GINÁSTICA PARA ADULTOS 

Proporcionar informações e atividades físicas orientadas visando a promoção da saúde e 

melhoria da qualidade de vida de adultos da comunidade universitária e da região de 

abrangência da UFSC (prioridade para a faixa etária de 30 a 65 anos, de ambos os sexos). 

Promover a prática de atividades físicas orientadas através de programa de exercícios, 

caminhadas, step, atividades recreativas, ginástica aeróbica de baixo impacto, alongamentos e 

técnicas de relaxamento. 

Público alvo: Pessoas de ambos os sexos. 

Faixa etária: 30 a 65 anos. 

Coordenadora: Maria Fermínia Luchtemberg de Bem / ferminiaufsc@hotmail.com 

 

mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:ferminiaufsc@hotmail.com
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Turma Dias Horário Local No. Vagas 

25 2ª 3ª e 5ª 18:30 às 19:30 Lab. de Ginástica – Bloco 5 A 01 

 

6.3 YOGA 

6.3.1 YOGA – HATHA YOGA 

Vivência do Hatha Yoga (yogasana) como prática de autoconhecimento e desenvolvimento 

corporal; incluindo, nas aulas-encontro,  técnicas posturais (ásanas), concentração (dharana), 

meditação (dhyana), respiração (pranayamas) e de relaxamento (yoga nidra). 

Obrigatório trazer mat (tapete) para a prática. 

Faixa etária: A partir de 15 anos. 

Coordenadora: Cristiane Ker de Melo / 3721-4778/ projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com 

 

Turma Dias Horário Local No. Vagas 

27 4ª 15:20 às 17:00 Lab. de Ginástica – Bloco 5 A 02 

28 5ª 13:30 às 15:10 Lab. de Dança – Bloco 5 A 02 

29 5ª 15:20 as 17:00 Lab. de Dança - Bloco 5 A 02 

30 4ª 10:10 às 11:50 Lab. de Ginástica – Bloco 5 A 02 

31 5ª 10:10 às 11:50 Lab. de Dança - Bloco 5 A 02 

32 6ª 13:30 às 15:10 Lab. de Ginástica – Bloco 5 A 02 

 

6.4 ARTES MARCIAIS 

 

6.4.1 JIU-JITSU NO CAMPUS 

O objetivo deste projeto é proporcionar a iniciação esportiva ao jiu-jitsu para a comunidade.  

Público alvo: comunidade em geral de ambos os sexos. 

Faixa etária: A partir de 18 anos. 

Coordenadora: Daniele Detanico / 3721-4782 / d.detanico@ufsc.br 

 

Turma Dias Semana Horário Local No. Vagas 

34 2ª e 4ª 13:30 às 15:00 Dojô de Artes Marciais – Bloco 6 04 

 

 

mailto:ferminiaufsc@hotmail.com
mailto:projetopraticascorporais.ufsc@gmail.com
mailto:d.detanico@ufsc.br
mailto:d.detanico@ufsc.br
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6.5 CONDICIONAMENTO FÍSICO 

 

6.5.1 PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO RELACIONADO À SAÚDE 

Atividades físicas serão desenvolvidas 2 vezes por semana. Serão realizadas atividades de 

musculação, caminhadas/corridas, ginástica localizada, exercícios em circuito, para o 

desenvolvimento da aptidão cardiorrespiratória, força/resistência muscular localizada, 

flexibilidade, coordenação, ritmo e equilíbrio. As sessões serão compostas de 3 partes: 

Aquecimento (10 a 15 minutos); Parte principal (30 a 40 minutos) e Volta à Calma (5 a 10 

minutos). Para verificar o efeito do programa sobre a aptidão física relacionada à saúde dos 

participantes, no início e final dos semestres serão realizadas medidas antropométricas e 

testes motores, quando oportuno. 

Faixa etária: De 18 a 59 anos. 

Coordenador: Kelly Samara da Silva / 3721-3862 / kelly.samara@ufsc.br 

 

Turma 
Dias 

Semana 
Horário Local No. Vagas 

36 3ª e 5ª 18:20 às 19:20 Lab.de Musculação – Bloco 6 03 

37 3ª e 5ª 19:20 às 20:20 Lab.de Musculação – Bloco 6 03 

 

7. DOS RESULTADOS 

7.1 A divulgação do resultado da seleção será realizada no dia 22/03/2016, no site 

http://prae.ufsc.br/. 

 

8. DA MATRÍCULA 

8.1 Após o resultado da seleção, os estudantes selecionados neste edital deverão se matricular 

presencialmente na PRAE da Reitoria I (Térreo), impreterivelmente no dia 28/03/2016 das 

08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Este edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, por 

motivo de interesse público, sem que isso implique direito de indenização de qualquer 

natureza. 

9.2 Todas as informações fornecidas pelo(a) estudante estarão sujeitas a verificação e, 

comprovada a não veracidade das informações, a qualquer tempo, o estudante perderá o 

direito ao auxílio, além de estar sujeito às penalidades previstas. 

mailto:kelly.samara@ufsc.br


 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 

 

Página 12 de 12 

 

9.3 É de inteira responsabilidade do(a) estudante acompanhar as publicações no site da 

PRAE, conferir os dados do seu cadastro socioeconômico e o resultado deste Edital. 

9.4 Não será encaminhada correspondência de cunho individual sob forma de e-mail, aviso, 

lembrete ou assemelhados sobre prazos e procedimentos constantes no presente Edital. 

9.5 A conclusão da análise do Cadastro Socioeconômico pelo Serviço de Atenção 

Socioassistencial da CoAEs/PRAE e a obtenção do Índice Socioeconômico não são por si só 

condições que gerem ao estudante direito a este auxílio. 

9.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE. 

9.7 É de inteira responsabilidade do(a) estudante manter atualizados os dados do seu Cadastro 

Socioeconômico e informar oficialmente e imediatamente o Serviço de Atenção  

Socioassistencial da CoAEs/PRAE sobre as mudanças em sua condição financeira e/ou social 

que acarretem em modificação do Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica. 

 

Florianópolis, 16 de março de 2016. 

 

Profº. Denise Cord 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 

Original firmado 


