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Novo nível de classificação socioeconômica garante acesso aos 
RUs com preço reduzido

Além dos níveis de classificação socioeconômica já existentes na Fump (I, II e III) e que 
hoje  garantem  refeições  subsidiadas  nos  restaurantes  universitários  (RUs),  foi 
implantado mais um nível, o IV, que permite o acesso ao preço reduzido de R$ 2,90 nos 
RUs.

Os  estudantes  interessados  em acessar  o  benefício  devem preencher  o  questionário 
socieconômico  no  portal  da  Fundação  Universitária  Mendes  Pimentel 
(www.fump.ufmg.br) até 30 de setembro. As inscrições tiveram início em 24 de julho.

A proposta  de  criação  do  nível  IV  foi  apresentada  pela  representação  estudantil  e 
instituída pelo Conselho Universitário da UFMG em sessão do dia 3 de julho. O benefício 
deverá atender 1.500 estudantes de graduação presencial.

A classificação do estudante no nível IV obedece indicadores socioeconômicos do núcleo 
familiar como posse de imóveis além da residência, posse de veículos e renda, tipo de 
escola que o estudante cursou no ensino médio, situação de trabalho do aluno, entre 
outros.

Depois de preencher o questionário, o estudante que obtiver classificação automática 
para o nível IV receberá a lista de documentos a serem protocolados na Fump em, no 
máximo, 15 dias a partir da data do preenchimento do questionário. Nesse período ele 
terá acesso provisório ao preço reduzido de R$ 2,90 por refeição (almoço e jantar).  
Confirmada a classificação, o aluno passará a usufruir do benefício por um ano, quando 
deverá renová-lo. 

Após a conclusão da análise socioeconômica, caso não seja confirmada a classificação no 
nível IV, o estudante não terá acesso ao benefício. Os alunos que apresentarem alteração 
em seu contexto familiar poderão, no próximo semestre, quando for disponibilizado o 
período  para  solicitação  de  acesso  aos  RUs  como  nível  IV,  preencher  novamente  o 
questionário.

Mais informações pelo telefone (31) 3409 8400.
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