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O que você precisa saber? 

Sobre o Ensino...

➢ Regido pela Normatização Acadêmica (Resolução nº 054/2011-

Conepe)

➢ Rematrícula – a partir do 2º semestre (online).

➢ Trancamento de matrícula – conforme calendário acadêmico; 

por até 4 semestre.

➢ Aproveitamento de estudos – uma única vez.

➢ Justificativa de faltas não é abono de faltas (75% de frequência).

➢ Justificativa x 2ª chamada

➢ Regime domiciliar

➢ Guarda Religiosa



O que você precisa saber? 

Sobre o SAGU – sistema acadêmico



O que você precisa saber? 

Sobre a Biblioteca e Biblioteca Digital

➢ Regida pela Resolução nº 045/2016-Consuni
➢ Gnuteca – http://biblioteca.unemat.br/
➢ Biblioteca Virtual – Minha Biblioteca – https://sig.unemat.br

➢ E-mail institucional

http://biblioteca.unemat.br/
https://sig.unemat.br/


O que você precisa saber? 

Sobre o Seguro Acadêmico

Não é 

seguro de 

vida.

Reembolso 

de despesas

PREVISUL

www.previsul.com.br

segurados@previsul.com.br

Código da Seguradora: 519-3

SUSEP AP: 10.006089/99-21

APÓLICE

Apólice: 
555.82.9.00000288

Vigência:

SEGURO

ACIDENTE PESSOAL*

Documentação exigida

Riscos excluídos

REEMBOLSO*

http://www.previsul.com.br/
mailto:segurados@previsul.com.br


O que você precisa saber? 

Sobre o Seguro Acadêmico



O que você precisa saber? 

Sobre o Seguro Acadêmico

D
O

C
U

M
EN

TO
S Check-list

previsul.com.br/
segurado

Relação de documentos 
(simples, 
autenticados , 
reconhecimento de 
firma)

Fo
rm

u
lá

ri
o

s Aviso de Sinistro

Declaração de Filhos e 
de Vida Marital (por 
terceiro)

Autorização de 
Pagamento

G
ar

an
ti

as Morte Acidental (MA) 
R$ 8.000,00

Invalidez Permanente 
Total ou Parcial por 
Acidente (IPA)
R$ 8.000,00

Despesas Médicas 
Hospitalares e 
Odontológicas (DMHO)  
R$ 4.000,00

Auxilio Funeral 
R$ 3.500,00

Comunicar o Sinistro

https://www.previsul.com.br/segurado


O que você precisa saber? 

Sobre Auxílios Alimentação e Moradia

➢ Dois editais por ano (um por semestre).

➢ Formulário Socioeconômico – triagem e pontuação.

➢ Auxílio Moradia – R$ 280,00.

➢ Auxílio Alimentação – R$ 200,00.

➢ Renda “per capita” de até 1 salário mínimo e meio.

➢ Não possuir vínculo empregatício.

➢ O aluno pode ter os dois auxílios; ou 1 auxílio e 1 bolsa...

➢ Etapas de seleção e entrevistas acontecem no Câmpus.

➢ Publicação de resultados – site da PRAE.



O que você precisa saber? 

Sobre Auxílio Financeiro para Participação em Evento

➢ Solicitação na Coordenação de Curso mediante carta de aceite 

(Aluno/Curso).

➢ Processamento no Setor Financeiro do Câmpus (Curso/Câmpus).

➢ Encaminhamento de solicitação do auxílio à PRAE via e-mail.

➢ Solicitação do recurso à PRPTI/PGF (Prae/Reitoria).

➢ Repasse PGF ao Câmpus.

➢ Câmpus repassa o valor solicitado para o Acadêmico.

➢ Acadêmico anexa ao processo o certificado de participação do 

evento (Aluno/Câmpus/Setor Financeiro).



O que você precisa saber? 

Sobre Bolsas

➢ As bolsas de EXTENSÃO, de INICIAÇÃO CIENTÍFICA ou de 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA são concedidas para atuar no projeto 

de um docente.

➢ Busque informações sobre os projetos de extensão e de pesquisa 

que os professores desenvolvem no seu Câmpus.

➢ Atue como voluntário nos projetos para conhecer os projetos e 

ver se tem inclinação para participar daquela temática.

➢ Quando for aberto edital você já terá articulado possibilidades 

para concorrer ao mesmo.



O que você precisa saber? 

Sobre Bolsas

➢ As bolsas de FOCCO, PIBID e RESIDÊNCIA PEDAGÓGIA estão 

ligadas diretamente ao ensino.

➢ Bolsa FOCCO é uma iniciativa do acadêmico...

➢ PIBID e Residência Pedagógica – bolsa vinculada ao MEC para 

que licenciandos possam atuam nas escolas de educação básica.

➢ Monitoria Voluntária – é para o acadêmico atuar numa 

determinada disciplina a fim de ajudar o docente a atender os 

alunos na proposta pedagógica.



O que você precisa saber? 

Sobre Bolsas

➢ A bolsa ESTÁGIO visa oportunizar aos acadêmicos a possibilidade 

de participar dos processos administrativos da Universidade, de 

acordo com os requisitos formativos de cada Curso.



Revitalização dos Banheiros

Empresa Júnior de Arquitetura e Urbanismo – FILOS

➢ Empresa Jr Filos: elaboração do projeto de revitalização dos 

banheiros e orientação da execução.





Equipe de trabalho da PRAE 

Assuntos 

gerais da 

PRAE...

Participação 

em evento e 

seguro 

acadêmico.



Equipe de trabalho da PRAE 

Assuntos 

ligados a 

resoluções, 

políticas, 

programas, 

etc.



Equipe de trabalho da PRAE 

Assuntos 

ligados a 

Recepção dos 
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ERAU, 

eventos, etc.



Equipe de trabalho da PRAE 

Assuntos 

ligados a 

acessibilidade, 

assistência 

social, 

inclusão, PCD.



Equipe de trabalho da PRAE 

Assuntos 

ligados a  

bolsas...



Equipe de trabalho da PRAE 

Assuntos 

ligados a 

auxílio 

alimentação, 

moradia.



“Braço estendido da PRAE nos câmpus” 



PRAE

Use o QR Code para cessar nossa página
Acompanhe-nos nas redes sociais 

http://unemat.br/prae
@praeunemat@prae.unemat

prae@unemat.br


