
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

DIREÇÃO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS – DACE 
REITORIA 

 
 

EDITAL DO AUXÍLIO-MORADIA 2013.2 
 

Chamada para seleção de estudantes de graduação, candidatos ao Programa de Assistência Estudantil, 
visando à concessão de Auxílio-Moradia da UNIRIO.  

 
  A Direção de Assuntos Comunitários e Estudantis (DACE) da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO), em consonância com o Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil, divulga o presente Edital. 
 
 
1. AUXÍLIO-MORADIA 

 

O Auxílio-Moradia é destinado aos estudantes de Graduação da UNIRIO, com prioridade para aqueles em situação de 
vulnerabilidade social, e tem como principal objetivo viabilizar a sua permanência na Universidade, tendo como 
pressuposto a igualdade de oportunidades, com vistas à sua qualificação acadêmica. 
 

 
2. DO QUANTITATIVO, DO NÚMERO DE PARCELAS E DOS VALORES MENSAIS DO AUXÍLIO-MORADIA 

      
A vigência do Auxílio-Moradia será de 12 (doze) meses. 

 

BOLSA MODALIDADE QUANTITATIVO NÚMERO DE 
PARCELAS 

VALOR MENSAL (R$) 

Programa de 
Assistência 
Estudantil 

Auxílio-Moradia 2° semestre 
Total: 44  

12 400,00 

 
         
3. DAS CONDIÇÕES PARA A SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA 

 

3.1. Estar regularmente matriculado em pelo menos 03 (três) disciplinas e frequentando curso de graduação na 
UNIRIO.  

3.2. Ser oriundo de outros estados brasileiros ou de outros municípios no estado do Rio de Janeiro a partir de 100 km 

de distância da Universidade. 
3.3. Atender às especificações da análise socioeconômica. 
3.4. O Auxílio-Moradia não poderá ser cumulativo com a Bolsa Permanência. 

3.5. As demais bolsas da Universidade só poderão ser acumuladas com um dos auxílios da DACE. 
 
4. DA SELEÇÃO DOS ESTUDANTES 
 

A seleção do estudante obedecerá a critérios socioeconômicos e será procedida pelo Serviço Social da DACE, em 
observância aos itens deste Edital. 
 

 
5. DAS INSCRIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  

 
5.1. As inscrições serão realizadas na DACE, Av. Pasteur n° 296 – Urca (prédio da Reitoria), no período de 

19/08/2013 a 20/09/2013, das 08h às 17h. 

5.2. Não há renovação, sendo assim, ao final do pagamento das 12(doze) parcelas o Auxílio-Moradia será cancelado 
automaticamente. Caso o estudante tenha o interesse em participar de nova seleção, deverá realizar a 
inscrição no edital que será publicado no ano seguinte.  
 

5.3. O estudante, no ato da inscrição, deverá preencher corretamente o questionário socioeconômico e apresentar 
cópia da seguinte documentação: 

a) Documentação acadêmica: veteranos – comprovante de matrícula e histórico escolar; ingressantes 
– comprovante de matrícula e comprovante de inscrição em disciplinas; 

b)  RG e CPF do aluno requisitante; 



c) Formulário completo da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 
2013, Ano - Calendário 2012, com o Recibo de Entrega, de todas as pessoas maiores de 18 anos 
descritas na composição familiar que façam a Declaração. No caso de isentos, acessar o site da 
Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp) 
e imprimir a tela em que consta o nome completo com a seguinte frase: “Sua declaração não consta 
na base de dados da Receita Federal”. Em caso de atividade rural, deverá ser apresentado o anexo 
do Imposto de Renda correspondente; 

d) Certidão de nascimento ou carteira de identidade dos irmãos e/ou filhos menores de 18 anos; 
e) Certidão de casamento dos pais do aluno ou do próprio (com averbação, no caso de casais 

separados). No caso de separação sem reconhecimento legal, deverá ser apresentada declaração 
de um dos cônjuges, contendo a informação acerca do valor da pensão alimentícia paga ou 
recebida. A declaração deverá ser autenticada em cartório; 

f) Certidão de óbito, em caso de familiares falecidos; 
g) Certidões ou documentos referentes à tutela, adoção, termo de guarda, se for o caso; 
h) Última conta de água, luz, gás e telefone da família e do estudante requisitante; 
i) Último recibo de aluguel ou pagamento de prestação da casa própria da família e do estudante 

requisitante; 
j) Comprovante de pagamento de mensalidade(s) escolar(es), quando for o caso; 
k) Laudo e receituário, para comprovar a utilização de medicamentos de uso contínuo, no caso de 

invalidez ou doença crônica e/ou grave do estudante ou membro da família, quando for o caso; 
l) Comprovantes de rendimentos de todos os membros da família que exerçam atividades 

remuneradas: 
- Trabalho formal: contracheque ou carteira de trabalho assinada (com atualização do salário); 
- Trabalho informal (sem carteira assinada): declaração do empregador, caso haja, ou declaração 
de próprio punho, contendo nome completo, RG, CPF, atividade e rendimento médio mensal;  
- Autônomo ou Profissional Liberal: declaração contendo nome completo, RG, CPF, atividade e 
rendimento médio mensal;  
- Beneficiários do INSS: comprovante de benefício retirado do site da Previdência Social  
(http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/index.html); 
- Proprietários de empresa ou microempresas: DECORE (com retirada de lucros dos últimos três 
meses) e Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica ou Física; 
- Pensão alimentícia: documento comprobatório de pensão alimentícia (contracheque, extrato 
bancário etc.). Em caso de pensão fornecida por acordo verbal, deverá fornecer declaração 
assinada em que conste o valor da pensão; 
- Estagiário: cópia do contrato do estágio indicando o valor recebido; 
- Seguro-Desemprego: comprovante de recebimento fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

m) Comprovante de desemprego dos membros do grupo familiar, maiores de 18 anos, que não 
exerçam atividades remuneradas. (Carteira de Trabalho – página da foto, frente e verso; página em 
que consta o último contrato de trabalho e página em branco subsequente); 

n) Comprovante de que estudou em escola pública, se for o caso; 
o) Contrato de locação de imóvel ou similar em nome do estudante requisitante ou de seu 

representante legal. No caso do estudante residir em vaga alugada, república ou em outras 
situações em que não haja contrato formal, o estudante deverá apresentar uma declaração do 
locador esclarecendo o valor recebido mensalmente. Documentação exigida também no caso de 
sublocação. A declaração deverá ser autenticada em cartório. 

5.3.1  Os estudantes que já foram beneficiados pelo Auxílio-Moradia, caso participem de nova seleção, estarão 
isentos da apresentação da documentação constante no item 5.3 alíneas: b, d, e, f, g, n. 

5.3.2  Estudantes com idade até 24 anos, que residam sozinhos ou com apenas um dos pais (no caso da separação 
dos mesmos), deverão obrigatoriamente entregar documentação de ambos (pai e mãe), exceção feita para 

alunos casados. 
5.3.3  Não será aceita em nenhuma hipótese documentação por meio eletrônico. 
5.3.4  A falta de documentação resultará na eliminação do processo de seleção. 

 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 
 

6.1. Apresentar semestralmente inscrição em disciplinas e histórico escolar.  
6.2. Apresentar até o dia 30 do mês corrente recibo de pagamento de aluguel. A não apresentação dos recibos por 

2 (dois) meses consecutivos ou alternados implicará desligamento do Auxílio-Moradia. 
6.3. Informar à DACE a data de sua conclusão de curso com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. 
6.4. Informar à DACE imediatamente trancamento de período ou abandono do curso. 
 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos no presente Edital serão apreciados pela DACE, que julgará a sua procedência. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp
http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/index.html


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

DIREÇÃO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 
 
Informe a opção desejada:  
 

 Bolsa Permanência    Auxílio-Alimentação    Auxílio-Moradia   

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 
 

 
Nome: 

 

Data de Nascimento:  
 
Matrícula: 

 

Curso:    
 
Período: 

 

Naturalidade: 
 
Nacionalidade: 

 

Cor/Etnia:       Branca       Preta         Indígena          Amarela        Parda 

 

Sexo:   MAS        FEM 

 

Estado Civil:   Solteiro      Casado     Divorciado      Viúvo            Vive com companheiro       Outro       

 

RG:                         
 
CPF: 

 

Telefone para contato: 
 
Telefone Celular: 

 

E-mail: 

 
Dados bancários do estudante: 

 

Banco: 
 
Agência:  

 
Conta Corrente: 

 
Endereço do estudante: 

 
Rua: 

 
N.º: 

 
Bairro:  

 
Complemento: 

 
Cidade: 

 
Estado: 

 
CEP: 

 
Endereço da família do estudante, caso resida separadamente: 

 
Rua: 

 
N.º: 

 
Bairro:  

 
Complemento: 

 
Cidade: 

 
Estado: 

 
CEP: 

 
Telefone para contato: 

 
Telefone Celular: 

   

Recebe ou já recebeu algum benefício da DACE?                    Estudante cotista?     Não     Sim 

 Não                                

 Bolsa Permanência  

 Auxílio-Alimentação 

 Auxílio-Moradia 
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2. ANTECEDENTES ESCOLARES: 
 
A Instituição de ensino na qual cursou o ensino 
fundamental é: 

 Pública 

 Particular 

 Parte em pública e parte em particular 

 Particular com bolsa 

A Instituição de ensino na qual cursou o ensino  
médio é: 

 Pública 

 Particular 

 Parte em pública e parte em particular 

 Particular com bolsa 

 
Já iniciou outro curso superior? 

 Não  

 Sim, mas abandonou  

 Sim e ainda está cursando. Qual? _________________ 

 Sim e já concluiu. Qual? ____________________ ____ 

 
Caso tenha iniciado outro curso superior, mas não 
tenha concluído, especifique os motivos: 

 Financeiro 

 Não se identificou com o curso 

 Passou para a UNIRIO 

 Outro: _______________________________________ 

 
 
 

3. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ESTUDANTE: 
 
Você trabalha atualmente em alguma atividade 
remunerada?  

 Sim, com vínculo empregatício. R$ ________________ 

 Função: ________________________________   

 Sim, sem vínculo empregatício. R$ ________________ 

 Atividade: _______________________________  

 Não 

Você está inserido em alguma atividade acadêmica 
remunerada? 

 Sim, estágio.                                      R$ __________ 

 Sim, projetos de iniciação científica. R$ __________ 

 Sim, projetos de extensão.                R$ __________ 

 Sim, outra.                                         R$ __________ 

 Não 

 
Qual a sua condição de manutenção? 

 Sou responsável pelo meu próprio sustento 

 Sustentado pelos meus pais (ou por somente um dos pais) 

 Recebo ajuda de parentes 

 Tenho bolsa de estudo 

 Outra. Qual? ________________________________ 

 
Quem é o responsável pela manutenção financeira do 
grupo familiar? 

 Pai/mãe 

 Somente um dos pais 

 Cônjuge 

 Próprio estudante 

 Outros: ______________________________________ 

 

 
4. COMPOSIÇÃO FAMILIAR:  
 
Deverão ser lançados no quadro abaixo, os dados de sua família atual (incluindo você), considerando as pessoas mantidas pela 
mesma renda ou contribuintes com a renda familiar. Os dados lançados devem ser referentes ao último mês e registrar a renda 
total (renda bruta mensal) sem descontos, inclusive o seguro desemprego, benefícios previdenciários e sociais.  

  

 
Nome 

 
Idade 

Grau de 
parentesco 

Grau de 
Instrução 

 
Ocupação 

 
Renda Mensal  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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5. CONDIÇÕES DE MORADIA: 
 
Você mora: 

Sozinho 

Com os pais (ou somente com um dos pais) 

Com cônjuge/companheiro e/ou filhos 

Em casa de familiares/casa de amigos  

    Contribui? R$ ___________________ 

Em república/quarto/pensão/pensionato 

    Valor mensal: R$ _________________ 

Sua família mora em imóvel: 

 Alugado – valor do aluguel R$ ____________________  

 Próprio – já quitado 

 Próprio – por herança 

 Próprio – em pagamento. R$  _____________________  

 Cedido. Por quem?  ____________________________  

 Outra situação. Qual?  __________________________  

 
 
 

6. DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO ESTUDANTE: 
 
Quantos meios de transporte você utiliza para ir à 
universidade?  

 Nenhum 

 Uma condução  

 Duas conduções 

 Mais de duas conduções 

 

Qual a média de gasto mensal? ________________ 

Onde você costuma realizar sua alimentação durante 
o horário do curso? 

 Em casa 

 Na UNIRIO 

 Em restaurantes 

 Outros: _________________________________ 
 

Qual a média de gasto mensal? ________________ 

 
 
 

7. CONDIÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 
 

Descreva as pessoas do seu grupo familiar que são portadoras de doença física ou mental, doenças graves ou crônicas, que 
necessite de acompanhamento terapêutico sistemático. (comprovada por atestado médico). 
 

 
Nome 

 
Grau de parentesco 

 
Doença 

 
Despesa mensal R$ 

    

    

    

    

    

 
 
 

8. DESPESA FAMILIAR MENSAL (incluir as despesas do estudante, caso resida separadamente): 

 

 
TIPO DE DESPESAS 

 

 
Valor R$ 

Moradia (aluguel/prestação/república)  

Energia elétrica  

Água  

Telefone  

Gás  

Educação  

Saúde  

Outros (especificar)  

TOTAL  

 
 
Informe, ainda, qual a sua média mensal de gastos com reprografia e material didático?  R$ _________________ 
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9. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Qual foi a sua motivação ao optar por esta 
Universidade? 

 Única onde foi aprovado 

 Oferecer ensino gratuito 

 Qualidade do curso oferecido 

 Proximidade com a residência 

 Apoio oferecido (bolsas) 

 Possibilidade de continuar em cursos de pós-graduação 

Qual foi a sua motivação ao escolher o seu curso: 

 Aptidões pessoais 

 Disponibilidade de vagas no mercado de trabalho 

 Possibilidades salariais 

 Baixa concorrência pelas vagas no vestibular 

 Possibilidade de realização pessoal 

 Por indicação em teste vocacional 

 Influência de familiares e/ou terceiros 

 
Com relação ao domínio do microcomputador, você: 

 Tem muita experiência 

Tem experiência
Tem alguma noção 

 Não domina 

 
Em que lugar você utiliza o computador? 

 Na residência 

 Na universidade 

 No trabalho 

 Outros 

 
Você domina alguma língua estrangeira? 

 Sim, inglês 

 Sim, espanhol 

 Sim, outra. Qual? ______________________________ 

 Não 

 
Você utiliza a biblioteca da universidade? 

 Frequentemente, para estudos relacionados ao curso 

 Frequentemente, para atividades de lazer e cultura 

 Raramente ou nunca  

   Por quê? ____________________________________ 

 
 
 

10. JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO DA BOLSA: 
 
Este espaço é para você justificar o seu pedido, esclarecendo em que ele beneficiará seu processo de formação acadêmica. Nele 
é possível, ainda, acrescentar outras informações que julgue necessária. 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Declaro sob as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações acima prestadas, assim como a 

documentação apresentada, são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.  

 
______________________________________________  ______________________________________________ 
                                  Local e data                                                                             Assinatura do Estudante 


