
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES 

 

COMUNICADO PROAES Nº 23/2020 – Nota de esclarecimento sobre o pagamento dos 

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

DIMAE/PROAES/UFRRJ.  

Seropédica, 08 de outubro de 2020. 

Prezados(as) discentes  

 

A PROAES informa aos estudantes classificados aos auxílios concedidos no âmbito do 
Edital Nº 01/2020-DIMAE/PROAES/UFRRJ que: 

I) O pagamento da parcela referente ao mês de setembro do Auxílio Financeiro de 
Inclusão Digital aos bolsistas antigos já foi executado, exceto para os casos de 
estudantes com problemas de dados bancários que devem regularizar a sua 
situação junto ao Setor de Bolsas e Auxílios ao Estudante; 

II) A folha de pagamento referente ao mês de setembro do Auxílio Financeiro de 
Inclusão Digital aos bolsistas antigos e novos (recém-classificados) foi encaminhada 
ao setor responsável e está no aguardo da sua execução;  

III) A folha de pagamento referente ao mês de setembro e outubro das modalidades de 
Auxílios de Permanência, também foi encaminhada ao setor responsável e está no 
aguardo de sua execução.  

 

A fim de possibilitar que os estudantes classificados possam acompanhar a tramitação 
das etapas de execução dos pagamentos, seguem abaixo os números dos processos para 
a consulta:   

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). 

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), 

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. 

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 



e) Processo nº 23083.48732-65: Folha de pagamento de auxílios de acessibilidade do 
mês novembro de 2020. 

f) Processo nº 23083.48728-05: Folha de pagamento de auxílio permanência 
extraordinário referente ao mês de outubro de 2020. 

g) Processo nº   23083.48645-16: Folha de pagamento de bolsas de apoio técnico do 
mês de outubro de 2020. 

h) 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) 

Salientamos a todos(as) discentes, que neste momento de pandemia da COVID-19, o 
Setor de Bolsas e Auxílios ao Estudante (SEBAE) está atuando de forma remota, 
procurando responder a todos os e-mails encaminhados no endereço: sbolsas@ufrrj.br, no 
entanto devido ao número reduzido de servidores lotados no setor (02 servidores) não é 
possível o encaminhamento de respostas instantâneas ou imediatas.  

A título de esclarecimento, informamos ainda que durante o período de inscrição aos 
auxílios concedidos no Edital Nº 01/2020-DIMAE/PROAES/UFRRJ, o SEBAE respondeu a 
1.450 e-mails, no processo de inscrição ao Auxílio Financeiro de Inclusão digital foram 
respondidos 800 e-mails e, durante a fase de envio dos Termos de Compromisso foram 
respondidos 650 e-mails.  

Na expectativa de podermos contar com a compreensão de todos(as) neste momento 
de dificuldades, decorrentes da pandemia da COVID-19, desde já agradecemos.  

 

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 
 
 
 
 

 


