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Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 

 
EDITAL Nº 58/2017 

 
Dispõe sobre o Processo Seletivo para 
admissão ao Programa de Residência 
Universitária da Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (PRU/UVA), no Semestre Letivo 
2017.2. 

 
A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE), torna público o presente Edital de Seleção do Programa de Residência 
Universitária (PRU), destinado a estudantes de cursos de graduação desta IES, ofertados 
em Sobral, para admissão no Semestre Letivo 2017.2, e cujas normas de seleção são 
regidas pelo presente Edital. 
 
1. DO PROGRAMA  
1.1. O Programa de Residência Universitária (PRU) da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA), coordenado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), é parte 
das ações de apoio à permanência e desempenho acadêmico do aluno, desenvolvidas 
pela UVA e que integram o Programa de Assistência Estudantil do Governo do Ceará. 
O PRU assegura moradia a estudantes provenientes de famílias de baixa renda, 
regularmente matriculados em um dos cursos de graduação da UVA e selecionados 
mediante avaliação socioeconômica, conforme normas estabelecidas neste Edital. O 
estudante admitido no PRU passa a morar, até a conclusão do curso, na Residência 
Universitária, mantida pela UVA. 
 

2. DO OBJETO 
2.1. O presente Edital tem por objeto a seleção de estudantes para o preenchimento de 

vagas oferecidas no Programa de Residência Universitária da Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA). 

 
3. DOS REQUISITOS 
3.1. São requisitos necessários aos candidatos às vagas ofertadas no Programa de 

Residência Universitária da Universidade Estadual Vale do Acaraú (PRU/UVA): 
a) Estar regularmente matriculado na modalidade de MATRÍCULA CURRICULAR, em 

curso de graduação, ministrado em Sobral, e cursando no semestre 2017.2 entre o 
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primeiro e o quinto período. 
b) Ser domiciliado fora da sede do município de Sobral; 
c) Comprovar a situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, ter renda per 

capita igual ou inferior a um salário mínimo; 
d) Estar cursando a primeira graduação; 
e) Não estar matriculado em outra Instituição de Ensino Superior; 
f) Apresentar no ato da inscrição a documentação exigida no subitem 4.2 deste 

Edital. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições dos candidatos serão recebidas na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE), no campus Betânia, em Sobral-CE, no horário das 8h às 14h. 
4.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (Anexo I); 
b) 01 (uma) foto 3 x 4 recente;  
c) Cópia da Carteira de Identidade do candidato e da Carteira de Identidade de cada 

um dos membros do núcleo familiar (responsáveis e irmãos; em caso de irmãos 
menores de idade, apresentar cópia da Certidão de Nascimento); 

d) Cópia de registro de casamento, quando for casado; 
e) Cópia de certidão de óbito dos membros do núcleo familiar, quando houver; 
f) Cópia do CPF do candidato e do CPF de cada um dos membros do núcleo familiar 

ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF, obtido no site da Receita Federal; 
g) Declaração de matrícula e histórico escolar atualizado desta IES;  
h) Declaração de bolsista (CNPq, FUNCAP, PBPU, PIBID, dentre outras), quando 

houver; 
i) Certificado de Conclusão e/ou Histórico Escolar do Ensino Médio;  
j) Cópia da conta de energia elétrica mais recente (Em nome do candidato e/ou do 

núcleo familiar); 
k) Cópia da fatura de água mais recente (Nome do candidato e/ou do núcleo 

familiar); 
l) Cópia do comprovante de renda de todos os participantes na constituição da 

renda do núcleo familiar (pais e responsáveis). Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, independentemente de estar ou não empregado (frente e verso da folha de 
rosto e da folha do último contrato registrado) (Anexo II); 

m)  Comprovante de moradia da família (IPTU, recibo ou contrato de aluguel, 
escritura ou outro documento que ateste posse do imóvel, no nome do candidato 
ou de parente de primeiro grau);  
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n) Autodeclaração de Renda (Anexo III), caso algum membro do núcleo familiar 
exerça trabalho informal, quando houver; 

o) Comprovante de benefícios ou programas sociais do Governo do Estado (caso 
conte com os mesmos), que possuam o Número de Identificação Social (NIS) e/ou 
Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP, ou que sejam beneficiárias do Programa 
Bolsa família, e/ou que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Lei de 
Assistência Social (BPC); 

p) Declaração de Imposto de renda acompanhada do recibo de entrega à Receita 
Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição (Exercício 2017), 
quando houver. Dispensados de declarar Imposto de renda devem fazer 
declaração de isenção (Anexo IV); 

q) O candidato com deficiência deverá apresentar laudo médico, original e cópia, 
expedido nos últimos 6 (seis) meses, atestando o tipo e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID). 

r) Relato familiar (Anexo V). 
 

4.3. Os documentos deverão ser entregues em envelopes lacrados, identificados pelo 
nome do candidato, curso e CPF, não sendo aceitos documentos fora do envelope ou 
sem identificação.  

4.4. A falta de qualquer dos documentos exigidos ou a verificação da falsidade nos 
documentos e informações apresentadas, bem como a falta de cumprimento de 
qualquer ato exigido durante o Processo Seletivo, acarretará a exclusão do estudante 
do Processo Seletivo, sem prejuízo da aplicação das medidas administrativas e 
judiciais cabíveis. 

4.5. Não haverá conferência da documentação no ato da entrega do envelope, cabendo 
ao candidato a responsabilidade para que todas as informações sejam devidamente 
comprovadas, conforme estabelecido no subitem 4.2. 

4.6. Serão destinadas 5% (cinco por cento) do total de vagas para pessoas com 
deficiência, conforme a Lei nº 13.409 de 28 de dezembro de 2016, condicionadas à 
apresentação de laudo médico atualizado, emitido no ano de 2017. 

 
5. DA SELEÇÃO 
5.1. O Processo Seletivo de que trata o presente Edital será realizado por Comissão de 

Seleção nomeada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.  
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5.2. O Processo Seletivo de que trata este Edital constará de 01 (uma) única etapa, 
eliminatória e classificatória, que consistirá em análise da documentação 
apresentada, para obtenção do perfil do candidato. 

5.3. Serão analisado se a entrega da documentação obedece ao estabelecido no subitem 
4.2 deste Edital, sendo consideradas indeferidas as inscrições de candidatos que:  
 
a) Não apresentarem todos os documentos exigidos neste Edital;  
b) Possua renda familiar superior a 01 (um) salário mínimo. 

 
5.4. Apenas estarão aptos a concorrer ao Processo Seletivo de admissão ao Programa de 

Residência Universitária (PRU), os candidatos que apresentarem renda per capita 
igual ou inferior a um salário mínimo. 

5.5. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), quando necessário, realizará visitas 
domiciliares, a qualquer momento do processo seletivo ou vigência da seleção, para 
atestar o perfil do candidato ou do aluno residente, garantido assim a permanência 
de estudante com maior vulnerabilidade socioeconômica.  

 
6.  DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
6.1. A classificação final do candidato aprovado no processo seletivo se dará a partir do 

resultado da análise documental e os respectivos indicadores sócioeconômicos, a 
saber: 

a) Possuir menor renda per capita; 
b) Fatura de energia elétrica com um consumo de até 80 kWh mensais (últimos três 

meses); 
c) Fatura de água com um consumo de até 10 metros cúbicos mensais (últimos três 

meses); 
d) Comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal (do 

candidato ou dos pais); 
e) Relato familiar. 

 
6.2. Os demais candidatos, que atenderem aos requisitos de seleção, irão compor um 

Cadastro Reserva, seguindo a ordem de classificação, para preenchimento de 
possíveis vagas remanescentes. 

6.3. Em caso de empate, os seguintes critérios serão adotados: 
 

a) Menor renda per capita; 
b) Ser estudante oriundo de escola pública; 
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c) Estudante matriculado no primeiro semestre letivo do curso; 
d) Distância entre a residência do candidato e a Universidade; 
e) Disponibilidade de transporte pela prefeitura de sua cidade; 
f) Maior número de disciplinas no histórico escolar no semestre atual; 
g) Maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 

 
7. DAS VAGAS  
7.1. O número de vagas ofertadas para o Programa de Residência Universitária (PRU), 

objeto deste Edital, será de 200 (duzentas).  
 
8. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 
8.1. O Processo Seletivo de que trata o presente Edital seguirá o cronograma apresentado 

no QUADRO 01, abaixo:  
 

QUADRO 01: Cronograma de atividades do Processo Seletivo para admissão no Programa 
de Residência Universitária (PRU/UVA). 
 

Data/Período Evento 

02 a 19/01/18 Período das Inscrições 

22 a 26/01/18 Análise Documental 

29/01/18 Resultado Preliminar 

29 e 30/01/18 
Interposição de Recurso ao Resultado 

Preliminar 

31/01/18 a 01/02/18 Resultado do Julgamento dos Recursos 

02/02/2018 Resultado Final 

 
9. DO RECURSO  
9.1. Admitir-se-á um único recurso por candidato, devidamente fundamentado, quanto 

ao resultado da seleção deste Edital, que deverá ser protocolado no Protocolo Geral 
da UVA, no campus Betânia, em horário de expediente administrativo, das 8h às 14h.  

9.2. Não serão recebidos recursos na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), nem 
aceitos novos documentos afora dos meios estabelecidos neste Edital, sob qualquer 
alegação. 

9.3. Só serão aceitos recursos, que tratem exclusivamente do resultado do Processo 
Seletivo de que trata este Edital. 
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10. DO RESULTADO FINAL 
10.1. O resultado final será divulgado conforme cronograma estabelecido no item 8 deste 

Edital, na página da UVA na Internet, em www.uvanet.br, com apresentação dos 
candidatos nas seguintes categorias: 
a) CLASSIFICADOS;  
b) CADASTRO RESERVA; 
c) INDEFERIDOS. 

 
11. DA PERMANÊNCIA NO PROGRAMA 
11.1. O tempo máximo de permanência do estudante no Programa de Residência 

Universitária é igual à duração mínima estipulada para o seu curso pela Pró-Reitoria 
de Ensino de Graduação (PROGRAD). 

11.2. Estudantes que ingressarem no Programa terão tempo de permanência calculado 
com base na carga horária que falta para conclusão do curso. 

11.3. Semestralmente, em período divulgado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, os 
beneficiários (residentes) deverão renovar sua vinculação ao Programa de Residência 
Universitária (PRU). 

11.4. Não haverá renovação do benefício para os estudantes nas seguintes condições:  
 

a) Em situação de trancamento total de matrícula (Matrícula Institucional);  

b) Não obtenção de créditos no semestre anterior sem justificativa relevante;  

c) Reprovação em uma ou mais disciplinas;  
d) Descumprimento de qualquer dos artigos do Regimento do Programa de 

Residência Universitária.  
11.5. O não comparecimento no período de renovação, sem justificativa prévia, implicará 

na perda do benefício. 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
12.1. É de responsabilidade exclusiva do estudante a observância dos procedimentos e 

prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o Processo Seletivo de que trata 
o presente Edital, bem como a verificação dos documentos exigidos. 

12.2. Será motivo de desclassificação o não cumprimento de quaisquer das disposição 
deste Edital; 

12.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), 
ouvida a Comissão de Seleção e/ ou a Reitoria, observados os procedimentos 
internos desta IES. 

 

http://www.uvanet.br/
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Campus Betânia, Sobral-CE, 21 de dezembro de 2017. 
 
 
 

 

Aline Vieira Landim 
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 

 
 
 
 
 

Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Reitor 
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Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 

 
EDITAL Nº 58/2017 

 
ANEXO I 

FICHA DE INCRIÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIOECONOMICA 

I - IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Sexo: (    ) Masculino  (   ) Feminino 

Endereço: 

Curso: Período: 

RG: Data de emissão: 

CPF: Telefone: 

E-mail: 

Estado Civil 
(     ) Solteiro (a)  (     ) Casado (a) (     ) Divorciado(a) (      ) Viúvo(a) (   )União Estável 

Você tem filho(s)? 
(     ) Sim (     ) Não     Em caso afirmativo quantos? ________ 

Você tem alguma(s) deficiência(s)? 
(     ) Sim (     ) Não  Em caso afirmativo qual? ________ 

II - DADOS SOCIECONÔMICOS DO DISCENTE 

(       ) NÃO TRABALHA                    (      ) TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  
RENDA MENSAL:____________   FONTE PAGADORA__________________________ 
(      ) TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  
RENDA MENSAL:______________ FONTE PAGADORA_________________________ 
(         ) BOLSA R$ ________________  
(         ) ESTÁGIO R$ ______________ 
(         ) PENSÃO R$________________  
(         ) OUTROS, ESPECIFIQUE _______________  R$____________  
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III. MORADIA 
Qual sua situação atual de moradia? 
(    ) MORA COM PAI, MÃE OU AMBOS 
(    ) CÔNJUGE (   ) SOZINHO (    ) CASA DE FAMILIARES  
(    ) PENSÃO/PENSIONATO (     ) MORADIA MANTIDA PELA FAMÍLIA 
(    ) CASA DE AMIGOS  
(    ) MORADIA COLETIVAS, ESPECIFIQUE: __________________________________  
(    ) ALUGADO, VALOR: _______________  
(    ) OUTROS, ESPECIFIQUE: _________________________ 

Quantas pessoas, incluindo você, vivem da renda mensal da sua família? __________ 
 
CASO A SUA FAMÍLIA SEJA ATENDIDA POR UM OU MAIS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA 
DE RENDA, ASSINALE ABAIXO:  
(    ) BOLSA FAMÍLIA  
(    ) BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA  
(    ) OUTROS, ESPECIFIQUE__________________________________  

IV. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA FAMILIAR 

OBS. PREENCHER O QUADRO ABAIXO COM AS INFORMAÇÕES DE TODAS AS PESSOAS QUE 
COMPOEM O NÚCLEO FAMILIAR, INCLUSIVE VOCÊ.  
Família é o conjunto de pessoas que residem no mesmo espaço físico tendo laços 
consanguíneos, afetivos e\ou de solidariedade que contribuam para o rendimento e\ou 
que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar). 
Por renda mensal per capita entende-se o valor total (bruto) dos rendimentos da família 
dividido pelo número de dependentes, comprovados documentalmente, percebidos por 
todos os membros da família que contribuam, de forma compulsória ou não, para o 
sustento do candidato a Bolsa, mais os rendimentos próprios percebidos pelo mesmo. 

 
Nome Idade Parentesco Estado 

Civil 
Cidade 
aonde 
reside 

Portador 
de 
deficiência 

Escolaridade Ocup
ação 

Renda 
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Total de Componentes do 
Grupo Familiar? _____ 
 

Total de Renda Familiar? _______ Renda Mensal 
Per Capita? 
 

 

 
 
Assumo inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas neste 
formulário. 
 

____________________________________________ 
ASSINATURA DO ESTUDANTE 

 
  

Sobral-CE, ______ de ______________ de 2018.  
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Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 

 
EDITAL Nº 58/2017 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO 
 
Eu,____________________________________________________________, portador 

RG:_____________________e CPF:__________________________, domiciliado em 

_________________________________,Bairro____________,Cidade__________________

__, Estado________________, declaro que não possuo Carteira de Trabalho e Previdência 

Social-CTPS. 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação 

falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além 

de, caso configurada a prestação de informação em desacordo com a verdade, apurada 

posteriormente à inserção do estudante no Programa de Residência Universitária, ensejará 

o desligamento imediato deste, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

 

_____________________, _____de _______________de______. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 

 
EDITAL Nº58/2017 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE INFORMAL/AUTÔNOMO (A) 
 
 

Eu,_______________________________________________________________________, 

portador da RG nº ____________________e inscrito(a) no CPF nº ______________, 

declaro, sob as penalidades da lei, para fins de apresentação à Universidade Estadual Vale 

do Acaraú – UVA que recebo em torno de R$ _______________________________ 

mensais, referentes ao trabalho 

de________________________________________________________________________ 

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos 

falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, no cancelamento do Auxílio ou 

Programa; se concedido, e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente 

recebidos, além de outras medidas administrativas. 

 

 

________________________, ____ de_______________ de _________. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 

 
EDITAL Nº58/2017 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA 
(para todos adultos do núcleo familiar) 

 
 
Eu, ____________________________________________________________, portador do 

CPF nº ________________________, RG nº _________________,residente na 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________, declaro que SOU 

ISENTO DE DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, conforme 

regulamento da Receita Federal do Brasil. Pois no ano anterior não obtive rendimento 

provindos de trabalho assalariado, proventos de aposentadorias, pensões, aluguéis ou 

atividades rurais suficientes para declarar IRPF neste ano, e não me enquadro nos demais 

casos que obrigam a entrega da Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física. 

Declaro ainda estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira 

responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às sanções previstas em 

lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 

6 de setembro de 1979 e Artigos 171 e  299 do Código Penal. 

 

_____________________, ______ de ________________de 201__. 
 
 
 
_____________________________________________________ 

Assinatura do declarante
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Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 

 
EDITAL Nº58/2017 

ANEXO V 
 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATO FAMILIAR 
 
O estudante poderá apresentar o RELATO junto com a documentação, no ato de 
inscrição. 
 
O texto deve estar CORRIGIDO, DIGITADO na FONTE Arial ou Times New Roman, 
tamanho 12, datado e assinado. Os tópicos enumerados abaixo devem compor o texto:  
 
SITUAÇÃO FAMILIAR: com quem mora? Onde mora? Como se estabelecem os vínculos 
familiares, ou seja, como se dá a convivência? (Caso o estudante não more com os pais, 
relatar o motivo. Se os pais vivem separados, relatar a relação que mantém com o qual não 
reside). Alguém da sua família já concluiu o nível superior? 

SITUAÇÃO ECONÔMICA: qual a principal renda familiar? Quem trabalha na família? Há 
alguém desempregado na família? Como são distribuídos os gastos da família? Você possui 
ou já possuiu alguma bolsa acadêmica? 

SITUAÇÃO DE SAÚDE: alguém do grupo familiar possui alguma doença incapacitante para o 
trabalho ou que implique ônus para a renda familiar? Você possui alguma deficiência? 

OUTROS: acrescentar o que considera importante para melhor compreensão da situação 
socioeconômica da família.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


