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QUADRO DE BENEFÍCIOS DA URI – SANTIAGO PARA O ANO DE 2017 
 

DENOMINAÇÃO REQUISITOS PARA A 
CONCESSÃO 

PROCEDIMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA A 

SOLICITAÇÃO 

% 
DE DESC. 

 
 
 
 

AUXÍLIO FAMÍLIA 

Para o segundo membro do grupo 
familiar, com parentesco em primeiro 
grau do discente, dependentes da 
mesma renda.             

Concessão mediante 
apresentação de documentos 
que comprove parentesco e 
dependência da renda.     

 
 

05% 

Para os demais membros do grupo 
familiar, com parentesco em primeiro 
grau do discente, dependentes da 
mesma renda. 

Concessão mediante 
apresentação de documentos 
que comprove parentesco e 
dependência da renda.     
 

10% 

INCENTIVO 
EGRESSO 

Concedido para acadêmicos(as) 
egressos da graduação da URI 
Campus de Santiago.  

Concessão mediante cópia do 
diploma de graduação. 

20% 

INCENTIVO 
MELHOR IDADE 

Concedido para acadêmicos (as) 
com mais de 55 anos 

Concessão mediante carteira de 
identidade ou certidão de 
nascimento 

30% 

*PLANO RUBI Concedido para ingressante no 
Curso de Direito – Diurno. 

Concessão mediante aprovação 
no vestibular no referido curso. 
 

30% 

*PROGRAMA 
VEM PRA URI 

Concedido desconto para todos(as) 
acadêmicos(as) ingressante pelo 
Processo Seletivo Vestibular de 
2017, que optarem pelo curso de  
Ciência da Computação. 

Concessão mediante aprovação 
no vestibular. 

20% 

 
*INCENTIVO 

AS 
LICENCIATURAS   

 
Concedido desconto nas 
mensalidades dos cursos de 
licenciatura ofertados pela URI – 
Campus Santiago; cursos de 
Ciências Biológicas, Educação 
Física, Letras e Pedagogia. 
 O aluno para ser beneficiário: - Não 
pode ter curso superior; - deve ser 
aluno novo, ingressante pelo 
Processo seletivo Vestibular 2017/1 
1º edição e – não possuir vinculo 
acadêmico ativo e inativo com a URI 
– Santiago.    
 

Concessão mediante aprovação 
no vestibular no referido curso e 
assinatura do contrato de 
concessão junto ao SAE, bem 
como declaração de que não 
possui curso superior. 

 
50% 

 
a 
 

20% 
 

(concedido 
de forma 

regressiva 
observando 

o 
respectivo 

ano 
calendário) 

 

 
 

PLANO SAFRA  

O plano safra é uma forma de 
pagamento diferenciado para 
pessoas que possuem renda 
proveniente de atividade 
agropecuária.  

Comprovar com Talão de 
produtor. 
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PROUNI 

Programa do Ministério da Educação 
que concede de bolsas de 100%, 
conforme classificação pela nota do 
ENEM.   

Realizar a inscrição no Sistema 
Informatizado do PROUNI. 
Utiliza como critério de 
classificação a nota do ENEM. 
 

100% 

 
FIES  

Financiamento Estudantil atrelado ao 
Governo Federal. 

Realizar a inscrição no Sistema 
informatizado do FIES. Também 
usará como critério de 
classificação a nota do ENEM.   

 

CREDIURI Programa de financiamento próprio 
da URI – Santiago. (possui vagas 
limitadas por curso)  

Apresentação de documentação 
que atendam aos critérios 
exigidos.    

**De 20% a 
50% 

 
*Desconto será mantido apenas e pelo tempo que o acadêmico permanecer nos cursos previstos no Manual de 
Benefícios da URI – Santiago. 
**O percentual será definido conforme normatização no Manual de Benefícios da URI – Santiago. 
 
 
 
 
 

Qualquer dúvida entre em contato com o SAE – Serviço de Apoio ao Educando pelo 
telefone 3251 3151 ramal 220 ou 287. 

 

SAE sempre pensando em você!


