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NOTA DE ESCLARECIMENTO 01-17/CACOM/UFG/REGIONAL JATAÍ

Jataí, 05 de Março de 2018. 

Esclarecimentos que reiteram a entrega do Recibo e Termo de Aluguel

Prezados (as) Bolsistas da Bolsa Moradia,

1) O aluno deverá obrigatoriamente apresentarem a seguinte documentação:

     Termo de Aluguel

                          E 

     Recibo de Aluguel

2) Data limite para entrega:

 Até o dia 13 de cada mês (ou primeiro dia útil posterior),  impreterivelmente a ser entregue

diretamente na CACOM. O estudante deve se atentar para assinar a “Lista de Entrega” sempre

quando trouxer a documentação;

 Os alunos do Campus Riachuelo estão autorizados a entregar mensalmente a documentação por

e-mail (escaneado) em decorrência da distância geográfica entre Campi.

3) Caso apresente documentação fora do prazo:

 Após esta data os alunos ficarão sem receber no mês que não entregou, sendo dispensado de

trazer a documentação naquele mês e o aluno não assinará a lista de entrega. O prazo máximo da

não entrega será de 02 meses, senão sua bolsa ficará suspensa;
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4) Convocação do Serviço   Social

 Após 2 (dois meses) da não prestação de contas, o bolsista será convocado pelo Serviço Social

para uma entrevista antes de inteirar o terceiro mês. Caso não consiga estabelecer contato com o

aluno,  no  terceiro  mês  que  não  entregar  a  documentação,  ele  poderá  perder  sua  bolsa

automaticamente sem passar pelo Serviço Social,  podendo mediante chefia superior designar

outro candidato da lista de espera do Processo Seletivo das bolsas vir ocupar a vaga ociosa.

5) Manutenção/Desligamento das Bolsas:

 Caso não demonstre interesse na bolsa e não apresente justificativa que corresponda mais a sua

realidade social atual, ou não mais possua perfil para manutenção da bolsa, será desligado;

 Se o aluno não apresentar mais o perfil da Bolsa moradia, será orientado a realizar o Termo de

Desistência da Bolsa.

6) Caso a pessoa não consiga cumprir prazo para entrega do recibo e termo de aluguel:

 Entrar em contato telefônico para a CACOM, justificando a não apresentação da documentação 

até a data limite;

E

 Informar por e-mail a CACOM, justificando a não apresentação da documentação, até a data 

limite.

OBS: Em ambos os casos até dia 13 de cada mês vigente.

7) Entrega da justificativa de comparecimento para entrega do Recibo de Aluguel:

 Em ambos os casos do item 6) a justificativa deverá posteriormente ser escrita manualmente ou 

impressa a ser anexada junto com a documentação, tais como atestados médicos, dias de prova, 

estágio e etc. O aluno terá mais 5 dias úteis para apresentar a documentação;
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 Sugere-se que o aluno impossibilitado de comparecer para entrega da documentação deverá 

encaminhar a documentação escaneada por e-mail ou por um aluno na condição de seu 

representante, até a data limite.

8) Demais situações:

 Em caso de trancamento, mudança de curso, ou adoecimento, cabe ao bolsista informar a auxiliar

administrativa da CACOM, a qual repassará ao Serviço Social a situação ocorrida para análise da

manutenção do pagamento da bolsa ou não;

 Os casos omissos e não tratados na circular deverão ser levados ao conhecimento da CACOM às

providências que se fizerem necessárias.

9) Além da prestação de contas, p  ara continuar recebendo o bolsista deve:

 Estar regularmente matriculado;

 Desempenho acadêmico suficiente;

Atenciosamente,

               

  _____________________________________

            Profª. Dra. Vera Lúcia Dias da Silva
Coordenadora de Assuntos da Comunidade Universitária

Regional Jataí/UFG
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