
 

Síntese das Discussões do GT Bolsas de Assistência Estudantil e 

Metodologias de Seleção 

Uberlândia – 04/09/2014 

 
18 Participantes de 12 instituições, sendo UFU, UFABC, UFOP, 

UFVJM, UFV, UFRJ, UFRRJ, UNIRIO, UFF, UNIFESP, UFES, 

IFMG,  

Pauta:  

• Apresentação da Metodologia do Ingresso dos Estudantes Cotistas 

pela Lei 12711/12 – experiência da UFU; 

• Pensar numa proposta nacional para a realização do Seminário 

Nacional de Metodologia, semelhante ao que ocorreu em Ouro 

Preto em abril de 2014; 

• Discussão sobre as propostas apresentadas na plenária de hoje de 

manhã sobre o funcionamento dos GTs; 

• Demandas que podem se transformar em Encontros 

Temáticos/Seminários: Indicadores Sociais, Documentação e 

Legalidade e Informatização na Assistência Estudantil; 

• Escolha da nova coordenação do GT. 

 



Resultado das Discussões 
• Em relação ao sistema informatizado de acesso 

para a avaliação socioeconômica na modalidade 

cotas/renda familiar, a UFU disponibiliza a equipe 

responsável para troca de experiência e 

apresentação de seu instrumental informatizado 

• Manutenção dos GTs e Junção dos Grupos por 

afinidade, exemplo: Metodologia e 

Acompanhamento. 

• Reuniões do Fonaprace temáticas; 

• Proposta da criação de GTs provisórios de acordo 

com a demanda (exemplo: GT pesquisa, RH, 

política, etc), fazendo a articulação com o Fórum 

Nacional; 

 

 



Resultado da Discussões 
• Criação de um Fórum interativo além do e-mail grupal, 

na página do Fonaprace da Regional Sudeste, 

garantindo a continuidade das discussões dos GTs. 

• A eleição para a próxima coordenação vai acontecer 

após a nova configuração do GT. 

• Para o Seminário Nacional sobre Metodologia, será feito 

via ciranda uma pesquisa entre todas as IFEs para 

verificar a nível nacional instituições que tenham esta 

metodologia de seleção informatizada de acesso e 

permanência e que possam apresentar suas 

experiências a este respeito, além da indicação de 

profissionais que possam contribuir com as discussões 

nas temáticas: indicadores sociais, documentação e 

avaliação socioeconômica. 

 

 


