
 
Nota informativa sobre o processo seletivo de Bolsas SAE - 2018 

 

Esta nota visa esclarecer a comunidade sobre os benefícios gerenciados pelo Serviço de 

Apoio ao Estudante (SAE), órgão de apoio e assistência estudantil da Pró-Reitoria de Graduação da 

Unicamp, como parte de programas que visam contribuir com o seu desenvolvimento acadêmico. 

Esses benefícios incluem auxílios financeiros para moradia, alimentação, transporte e cultura, além 

de suporte nas áreas educacional, social, jurídica e do mundo de trabalho. Com exceção dos 

benefícios ligados à moradia e alimentação, também atribuídos a estudantes de Pós-Graduação 

(mestrado e doutorado), os demais se voltam a apoiar estudantes de Graduação.  

Com recursos do orçamento 2018 aprovados pelo Consu, haverá um aumento significativo 

das bolsas (37% Auxílio Moradia e 11% Bolsa Auxílio Social - BAS) a serem atribuídas aos 

estudantes, veteranos e calouros, conforme demonstrado abaixo.   

 

O processo seletivo que habilita os estudantes a concorrer aos benefícios oferecidos pelo 

SAE, após inscrição eletrônica pelo interessado e revisão documental pelo Serviço Social, acontece 

no final do ano anterior para os estudantes veteranos. Todo ano é mantida uma reserva de bolsas, 

na avaliação de dezembro para o ano posterior, visando contemplar os calouros que iniciam seus 

cursos em março. Este processo segue a Deliberação Consu nº 24/2001 para a moradia estudantil e 

a Deliberação CEPE A-003-2012 para as demais bolsas. Tais normativas são complementadas por 

resoluções específicas publicadas anualmente que definem a quantidade de cada modalidade de 

bolsa, conforme recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Espera-se, do estudante, 

uma contrapartida acadêmica para o recebimento dos benefícios, regulamentados pelo artigo 3
o  

da 

Deliberação CEPE A-003-2012, definidos por número mínimo de créditos e coeficiente de 

progressão esperado (CPE), como critérios exigidos de desempenho acadêmico. Como exemplo, no 

quarto e no quinto semestres, o estudante deve ter cumprido, no mínimo, o número de créditos 

esperados para o 1
o
 semestre do seu curso, enquanto no décimo semestre, deve ter cumprido os 

créditos esperados para o sexto semestre.  

O novo edital para atribuição das Bolsas de Auxílio Social (BAS) referentes ao primeiro 

semestre de 2018, publicado em novembro de 2017, reduziu em um terço o tempo de atividades a 

serem desenvolvidas pelos bolsistas, de 15h para 10h. Esta redução responde a uma antiga 

Número de bolsas: mensal 

Tipo de bolsa 2017 2018

Bolsa Auxílio Social 1500 1665

Bolsa Auxílio Moradia 825 1134

Bolsa Auxílio Instalação 200 200

Bolsa Alimentação e Transporte 605 605

Bolsa Auxílio Estudo e Formação 50 50

Bolsa Emergência 344 344

Ano



reivindicação dos estudantes e visa garantir mais tempo para as atividades acadêmicas, contribuindo 

para a progressão no curso. O novo edital também prevê o recesso de 30 dias, nos meses de julho e 

janeiro, com pagamento integral das bolsas e ajuste das despesas com transporte. Ainda, a seleção 

de projetos BAS e o seu acompanhamento passaram a ser realizadas por um grupo de pareceristas, 

docentes e pesquisadores, como ocorre com em outros programas da Unicamp, qualificando a 

avaliação das propostas e ampliando a participação da comunidade interna.  

O processo de habilitação dos estudantes veteranos para o 1
o
 semestre de 2018 se 

completou dia 22 de dezembro de 2017. Após a conclusão de todas etapas do processo, um total de 

2087 estudantes, entre os 2294 inscritos, tiveram suas inscrições deferidas, sendo 1858 (89%) 

estudantes de graduação e 229 (11%) de pós-graduação. O quadro abaixo apresenta o número dos 

principais benefícios contemplados até o momento, por Campus e o saldo para completar do 

processo de atribuição dos benefícios referentes ao primeiro semestre de 2018. 

 

   Após avaliação inicial do cumprimento da regulamentação, 257 estudantes que tiveram suas 

solicitações indeferidas entraram com recursos. Estes foram avaliados pela Comissão de Recursos 

CEPE, composta pela coordenação do SAE, uma docente indicada pela PRG, uma Assistente Social 

do SAE e um representante discente. Destaca-se que 236 bolsas foram deferidas para 134 

estudantes. Com relação aos indeferimentos, dos 126 estudantes inicialmente indeferidos por não 

atingirem os níveis exigidos de progressão no curso, a Comissão decidiu pelo deferimento de 77 

casos, habilitando-os a concorrer para os benefícios. A Comissão confirmou indeferimento de casos 

com desempenho acadêmico insuficiente mais extremos, que já usufruem de bolsas SAE por um 

longo período. Foi mantido indeferimento dos casos que possuíam formação prévia em universidade 

pública. O Auxílio Moradia foi aprovado, prioritariamente, para estudantes de Limeira e Piracicaba.  

Houve aumento no número de estudantes beneficiados ao longo de 2017, com novo 

aumento para o primeiro semestre de 2018, numa resposta à mudança de perfil dos estudantes da 

Unicamp. A evolução das políticas de inclusão da Universidade e a nova realidade socioeconômica 

tem elevado a demanda pelos benefícios, o que exige aumento de abrangência do programa e seu 

aprimoramento, visando contribuir com a permanência e qualidade da formação do estudante da 

Unicamp.  

 

Profa. Dra. Helena Altmann 

Coordenadora do SAE/PRG/Unicamp  

12/Janeiro/2018 

Campinas FT FOP FCA

Bolsa Auxílio Social - BAS 1665 708 112 31 75 739

Programa de Moradia Estudantil - PME* 884 769 - - - 115

Bolsa Auxílio Moradia 1134 359 204 81 146 344

Tipo de Bolsa
Bolsas 

2018

Estudantes contemplados por campus
Saldo

* PME possui estrutura física apenas em Campinas


