
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13-PROAES/UFMS, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre a aplicação do Recurso do Programa
Nacional de Assistência Estudan�l (PNAES) e
comprovação periódica de elegibilidade para o
recebimento dos Auxílios da Assistência
Estudan�l no âmbito da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul.

O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS da Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na
Portaria MEC nº 39, de 12 de dezembro de 2007; no Decreto nº 7.234, de 19 de julho de
2010; e na Resolução Coun nº 124, de 31 de agosto de 2021, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos a serem adotados para o
recebimento e para a comprovação periódica de elegibilidade dos Auxílios da Assistência
Estudan�l oferecidos por meio de recursos do Programa Nacional de Assistência Estudan�l
(PNAES) aos estudantes no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Os auxílios do Programa de Assistência Estudan�l da UFMS são voltados
aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar per capita de até um
salário mínimo e meio vigente, e que, preferencialmente, tenham cursado o ensino médio em
escola pública, de acordo com norma�vo vigente da UFMS.

Parágrafo único. A renda familiar per capita será comprovada por meio da
Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico) do estudante.

Art. 3º O desempenho acadêmico exigido para a manutenção dos Auxílios da
Assistência Estudan�l, que visa reduzir as taxas de retenção e evasão, será concluir com
aprovação de, no mínimo, sessenta e cinco por cento da carga horária total das disciplinas na
qual o estudante estava matriculado no semestre anterior, e não ter ultrapassado dois
semestres do tempo regular do curso.

Parágrafo único. Fica determinada a reavaliação semestral, ou a qualquer
tempo, em caso de denúncia, da elegibilidade de todos os estudantes beneficiários, que
recebem um ou mais Auxílios da Assistência Estudan�l, pela Pró-Reitoria de Assuntos
Estudan�s (Proaes) ou da Unidade de Apoio para Assuntos Estudan�s (UAP-AE/Câmpus).

Art. 4º A qualquer tempo o estudante que mudar de status em relação a sua
condição socioeconômica, não sendo mais elegível para o recebimento dos Auxílios da
Assistência Estudan�l, deverá informar à Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s (Proaes), para o
cancelamento imediato dos seus auxílios.

Art. 5º O acompanhamento do desempenho acadêmico e das taxas de evasão
e retenção será realizado por sistemas informa�zados com periodicidade mensal.

Art. 6º O estudante, incluído no bene�cio, com comprovada omissão de
informações ou prestação de informações inverídicas, estará sujeito ao desligamento da ação
e ao ressarcimento integral dos valores recebidos indevidamente, sem prejuízo da aplicação
das sanções administra�vas, civis e criminais cabíveis, observados o contraditório e a ampla
defesa.

Art. 7º Fica revogada a Instrução Norma�va nº 12, de 13 de setembro de 2021.

Art. 8º Esta Instrução Norma�va entra em vigor em 1º de outubro de 2021. 23/09/2021
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ALBERT SCHIAVETO DE SOUZA

Documento assinado eletronicamente por Albert Schiaveto de Souza, Pró-
Reitor(a), em 22/09/2021, às 08:13, conforme horário oficial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2797360 e o código CRC FAF5A78B.
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