
Assunto:  Resposta  ao Memo.  PROPLAN 269/2011,  referente  à  solicitação  de Dados para o

Relatório de Gestão

Em atendimento à solicitação em pauta, seguem-se as seguintes informações:

1. Apoio pedagógico Bolsa Atividade, no valor de R$ 300,00 mensais, durante os meses de

março/2011 a fevereiro de 2012: Sede em Alfenas – 294  alunos; Campus Avançado de

Varginha – 78 alunos; Campus Avançado de Poços de Caldas – 34 alunos.

2. Apoio pedagógico  Atividade de Campo, no valor de R$ 30,00 reais de auxílio diário,

durante os meses de março a novembro de 2011, com a média de 42 alunos atendidos

mensalmente.

3. Número de alunos beneficiados com os kits de  Instrumental Odontológico durante o

exercício de 2011: 13 alunos.

4. Número de Isenções de Taxas em Eventos Internos da UNIFAL-MG: 237 na Sede; 34

em Varginha e 06 em Poços de Caldas.

5. Auxílio Alimentação: na Sede em Alfenas e no Campus Avançado de Poços de Caldas, o

auxílio  consiste  em uma  alimentação  gratuita  por  dia  durante  os  meses  de  março  a

dezembro.  Na  sede,  302  alunos  foram beneficiados  e  em  Poços  37.  Já  no  Campus

Avançado de Varginha, o auxílio é de R$ 100,00 mensais, durante os meses de março a

dezembro, para 101 alunos.

6. Auxílio  Creche,  no  valor  de  R$ 50,00 mensais,  durante  os  meses  de  março  2011 a

fevereiro de 2012:  Sede em Alfenas – 13 alunos;  Campus Avançado de Varginha – 04

alunos.

7. Auxílio  Permanência,  no  valor  de  R$ 150,00 mensais,  durante  os  meses  de  maio  a

agosto de 2011:  Sede em Alfenas  – 64 alunos;  Campus Avançado de Varginha – 21

alunos;  Campus  Avançado de  Poços  de  Caldas  –  08  alunos.  (Obs:  Os  alunos  que

recebiam  este  Auxílio  até  agosto,  passaram  a  receber  Bolsa  Atividade  a  partir  de

setembro de 2011).

8. Auxílio Moradia: não existiu em 2011 e começará a funcionar a partir de março de 2012.



9. Apoio Pedagógico – Curso de Idioma, durante os meses de agosto a dezembro de 2011:

Sede em Alfenas  – 33 alunos;  Campus Avançado de Varginha – 17 alunos;  Campus

Avançado de Poços de Caldas – 11 alunos.

Ressalto  que  as  informações  acima  (exceto  as  referentes  ao  “Auxílio  Permanência”)

tomaram como referência o mês de novembro de 2011. Esclareço que as informações detalhadas

são  informadas  mensalmente  no  site do  “Sistema  Integrado  de  Monitoramento,  Execução  e

Controle – SIMEC”. 

Cumprimentando-os,  coloco-me  à  disposição  para  maiores  informações  que  julgarem

necessárias.

Atenciosamente,

_____________________________________

Prof. Dr. Marcos Roberto de Faria

Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis


