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COMUNICADO PROAES Nº 25/2020 – Informes atualizados sobre o pagamento 

dos auxílios de assistência estudantil concedidos no Edital Nº 01/2020-

DIMAE/PROAES/UFRRJ.  

Seropédica, 13 de outubro de 2020. 

Prezados(as) discentes,   

 

A PROAES informa aos estudantes classificados aos auxílios concedidos no Edital 
Nº 01/2020-DIMAE/PROAES/UFRRJ, que após contato realizado com a Pró-Reitoria 
de Assuntos Financeiros (PROAF) recebeu a informação de que as folhas de 
pagamento referentes aos processos abaixo discriminados, terão os seus 
pagamentos creditados em conta até esta quinta-feira (15/10) para bolsistas que 
possuem conta no Banco do Brasil e até sexta-feira (16/10) para aqueles que possuem 
conta em outros bancos, excetuando-se os casos dos discentes que cometeram 
algum erro no preenchimento dos seus dados bancários no formulário de inscrição.  

Salientamos que é de inteira responsabilidade do(a) candidato aos auxílios de 
assistência estudantil, ler atentamente o edital, atender aos seus critérios e preencher 
corretamente os seus dados de identificação no formulário de inscrição. Por essa 
razão, os discentes que tiveram problemas de erro de preenchimento dos seus dados 
bancários no formulário de inscrição terão de proceder a correção destes dados, a 
medida que o setor responsável notificar o retorno do pagamento por este motivo. Os 
estudantes identificados serão informados por e-mail e deverão fazer as correções 
com o máximo de brevidade possível. Após a correção dos dados bancários, será 
solicitado o restabelecimento do pagamento do auxílio, que não tem data prevista para 
ocorrer.  

Seguem abaixo a relação dos processos contendo as folhas de pagamento e da 
sua respectiva situação:  

a) Processo nº 23083.49932-35: Folha de pagamento dos auxílios financeiros de 
inclusão digital referente ao mês de setembro de 2020, para novos bolsistas 
dos três Campus da UFRRJ (Três Rios, Seropédica e Nova Iguaçu). (Situação: 
pago em 13/10) 

b) Processo nº 23083.49931-91: Folha de pagamento dos auxílios financeiros 
referentes ao mês de setembro de 2020, para novos bolsistas dos três Campus 
da UFRRJ (Três Rios, Seropédica e Nova Iguaçu), (Situação: pago em 09/10) 



c) Processo nº 23083.48743- 45: Folha de pagamento de auxílios financeiros de 
inclusão digital referente a 2ª parcela (outubro) do edital 01-2020-
DIMAE/PROAES/UFRRJ. (Situação: pago em 09/10) 

d) Processo nº 23083.48739-87: Folha de pagamento de auxílios de inclusão 
digital estudantes PCD referente a 2ª parcela (outubro) do edital 03-2020-
DIMAE/PROAES/UFRRJ (Situação: pago em 09/10) 

e) Processo nº 23083.48732-65: Folha de pagamento de auxílios de 
acessibilidade do mês novembro de 2020. (Situação: pago em 09/10) 

f) Processo nº 23083.48728-05: Folha de pagamento de auxílio permanência 
extraordinário referente ao mês de outubro de 2020. (Situação: pago em 09/10) 

g) Processo nº 23083.51450-45: Pagamento dos auxílios financeiros referentes 
ao mês de outubro de 2020, para novos bolsistas dos três Campus da UFRRJ 
(Três Rios, Seropédica e Nova Iguaçu). (Situação: pago em 09/10) 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. César Augusto Da Ros 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

 
 

Profª. Juliana Arruda  
Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis 

 
Tarcísio Correa Sales 

Diretor da Divisão Multidisciplinar de Assistência ao Estudante 
 
 
 
 

 


