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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE - PROEX
COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - CAE

Segunda chamada Edital PRAFE Nº 02/2019 - 1º Semestre 

Considerando o previsto no item 2.1.1 do Edital:

Do número previsto no item acima, poderão haver 
novas vagas caso haja formandos ou desistentes, de 
qualquer Edital PRAPE ativo, entre o lançamento 
deste edital e publicação do resultado.

A Coordenadoria de Assuntos Estudantis publica segunda chamada de 
contemplados. Os acadêmicos selecionados deverão comparecer à Direção de 
Extensão dos Centros de Ensino, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
desta publicação, ou seja, até dia 27 de maio de 2019, para entrega da seguinte 
documentação: 

1. Termo de compromisso do PRAFE (duas vias) com conta corrente ativa no 
Banco do Brasil (disponibilizado no site da Udesc); 

2. Plano de atividades de acadêmico voluntário (disponibilizado no site da Udesc) 
quando não for bolsista ou estagiário não obrigatório ou possuir emprego 
formal ou informal (em atendimento a Resolução 060/2018, art. 26, item III); 

3. Declaração de Opção de Benefício, disponível no site do CAE-UDESC e na 
Direção de Extensão do Centro (aos acadêmicos contemplados com auxílio 
alimentação e usufruem do subsídio refeição). 

A primeira parcela deste auxílio, referente ao mês de junho de 2019, deverá ter 
seu pagamento efetivado no período de pagamentos da Udesc, compreendido entre 1° 
e 5° dia útil de julho de 2019. 

Será considerado desistente o/a discente que não comparecer na Direção de 
Extensão do seu Centros de Ensino no prazo estabelecido ou entregar a documentação 
incompleta.

Tabela 01. Listagem de novos contemplados para AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO:
Centro Nome
CEART Fabio de Araujo Silva
CEART Melina dos Santos Magliano

CEO Ianara Ketlin Philipsen
CEO Talita Antunes de Almeida

Tabela 02. Listagem de novos contemplados para AUXÍLIO MORADIA:
Centro Nome

CAV Beatriz Vieira Marques
CEO Sabrina Bihain de Souza

CEPLAN Luiz Henrique Kozoris da Silva
FAED Ana Claudia Lopes Mayer

Prof. Dr. Fabio Napoleão
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade
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