
Bolsa: Programa Jovens Talentos da 
Ciência
Vinculação: PROGRAD
O que é? Contribui para a inserção 
de estudantes de todas as áreas, 
vinculando-os a atividades de ensino, 
pesquisa e extensão
Candidatos: Estudantes de graduação
Valor: R$ 400,00 
Contato: www.prograd.ufg.br/
pages/39243 
Inscrições: Primeiro semestre
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UFG investe em políticas de incentivo  à formação acadêmica
Diversas modalidades de bolsas estimulam os 
graduandos para maior aproveitamento das 
atividades acadêmicas

Serena Veloso

Após enfrentarem o 
desafio de ingressar 
em uma universi-

dade pública, alguns es-
tudantes de graduação se 
deparam com uma nova 
limitação: terem condições 
financeiras para dar conti-
nuidade aos estudos. Pro-
piciar a equidade social no 
ambiente acadêmico e as-
segurar a permanência dos 
estudantes na universida-
de, por meio de políticas de 
assistência estudantil e de 
estímulo ao aproveitamen-
to pleno da formação aca-
dêmica, são algumas das 
metas da UFG perante o 
estudante ingresso. 

Com este propósito, a 
universidade, engajada nos 
programas do governo fede-
ral ou utilizando recursos 
próprios, tem desenvolvido 
políticas de assistência es-
tudantil, que visam ao for-
talecimento do vínculo dos 
alunos com a universidade 
em diversas áreas.

Por meio de políticas 
de atenção à educação, 
como os Programas de Bol-
sas de Iniciação Científica 
(Pibic) e Bolsas de Licen-
ciatura (Prolicen), além de 
programas de assistência 
aos estudantes com bai-
xa renda, como as Bolsas 
Permanência, Alimentação 
e Moradia Estudantil, os 
graduandos têm a possibi-

Pnaes, o programa que faz diferença

Outra ação que tem 
contribuído na formação 
acadêmica e permanên-
cia dos estudantes na 
instituição é o Programa 
Bolsa Permanência, pro-
jeto do governo federal 
efetivado por meio do Pla-
no Nacional de Assistên-
cia Estudantil (Pnaes), 
que destina recursos no 
intuito de auxiliar estu-
dantes de baixa renda, 
indígenas e quilombolas 
matriculados em institui-
ções públicas de ensino 
superior.

Com o Pnaes, o 
governo desenvolve me-
didas para contribuir 
na melhoria do desem-
penho acadêmico de 
estudantes de institui-
ções públicas do ensi-
no superior, responsá-
veis pela execução das 
ações, evitando repe-
tência e evasão. Fatores 
como dificuldade finan-
ceira, distância das uni-
dades acadêmicas para 
os alunos que residem 

em outros municípios e 
problemas familiares, são 
apontados como razões 
que justificam a evasão es-
colar. O previsto é que em 
2014 os recursos destina-
dos pelo governo para os 
programas de assistência 
estudantil da UFG sejam 
de R$ 16,3 milhões.

Além do principal re-
quisito exigido para a ins-
crição no Programa Bolsa 
Permanência – renda fami-
liar menor que um salário 
mínimo e meio – são avalia-
dos outros quesitos socioe-
conômicos que identificam 
se o candidato se encaixa 
no perfil de beneficiários. 
Com estas ações, os alunos 
têm um suporte a mais para 
continuar os estudos. “São 
as bolsas que me ajudam a 
ir à faculdade, pagar a xerox 
e até mesmo visitar a minha 
família em Nazário (GO). É 
um suporte financeiro im-
portante”, comenta a estu-
dante Cássia Lorrane Lima 
Alves, do curso de Zootec-
nia, contemplada pelos pro-

gramas Bolsa Permanên-
cia e Moradia Estudantil.

O edital da Procom 
para a Bolsa Permanên-
cia é aberto no início do 
semestre letivo e prevê 
chamadas, ao longo do 
ano, de estudantes que 
não conseguiram o bene-
fício, por meio de uma lis-
ta de espera. Os bolsistas 
contemplados devem de-
senvolver 20 horas sema-
nais de atividades ou pro-
jetos acadêmicos na área 
de conhecimento do seu 
curso, com o acompanha-
mento de um professor 
ou técnico-administrati-
vo. “O estudante de baixa 
renda tem esse direito. 
Essas bolsas contribuem 
para a permanência dele 
na universidade e previ-
ne a evasão escolar, pois 
existem estudantes com 
situação financeira muito 
difícil, que sem esses pro-
gramas não teriam con-
dições de frequentar as 
aulas”, pontua Amadeu 
Alves.

Graduandos inseridos na pesquisa

Critérios para bolsas de iniciação científica

Para fazer parte do programa, o candidato deve 
atender aos seguintes critérios: estar devidamente ma-
triculado, possuir média igual ou superior à nota seis, 
ter currículo cadastrado na plataforma Lattes, não ter pa-
rentesco consanguíneo com o orientador do projeto, não 
estar no último ano de graduação. No caso do Pibic-AF, 
além de atender a estes critérios, as bolsas são destina-
das somente para o ingresso pelo sistema de cotas.

*A Portaria PRPPG Nº 1887 de 6 de maio de 2010 
estabelece os critérios dos habilitados para concorrer 
aos programas institucionais da PRPI. A expectativa 
é de que os bolsistas desse programa estejam aptos, 
após um ano, a passarem para as bolsas de Iniciação 
Científica, como PIBIC, PIBID, PET, Ciência sem 
Fronteiras ou outros de iniciativa da instituição.

Bolsa: Programa Institucional de 
Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação  – PIBITI
Vinculação: PRPI
O que é? Contempla projetos de 
pesquisa com características de 
desenvolvimento tecnológico e inovação 
no âmbito da iniciação 
Candidatos: Pesquisadores e estudantes *
Valor: R$ 400,00 
Contato: www.prpi.ufg.br/
pages/65493 
Inscrições: 17/02 a 21/03

Bolsa: Programa Institucional de Iniciação 
Científica e Desenvolvimento Tecnológico 
nas modalidades PIBIC e PIBIC-Ações 
Afirmativas 
Vinculação: PRPI
O que é? Seleciona pesquisadores e 
estudantes para desenvolverem projetos 
de pesquisa no âmbito da iniciação 
científica
Candidatos: Pesquisadores e estudantes *
Valor: R$ 400,00 
Contato: www.prpi.ufg.br/
pages/65492 
Inscrições: 17/02 a 21/03

Programa Institucional de Iniciação 
Científica – PIVIC
Vinculação: PRPI
O que é? Seleciona pesquisadores 
e estudantes para desenvolverem 
projetos de pesquisa no âmbito da 
iniciação científica 
Candidatos: Pesquisadores e 
estudantes *
Valor: Voluntário
Contato: www.prpi.ufg.br/
pages/65492 
Inscrições: 17/02 a 21/03

Bolsa: Bolsa Mérito
Vinculação: PROGRAD
O que é? Oferece bolsa para 
estudantes estrangeiros do PEC-G 
que demonstrem desempenho 
acadêmico excepcional 
Candidatos: Estudantes-Convênios 
de Graduação (PEC-G)
Valor: R$ 622,00 
Contato: www.prograd.ufg.br/
pages/16216 
Inscrições: Encerradas

Bolsa: Projeto Milton Santos 
de Acesso ao Ensino Superior – 
PROMISAES
Vinculação: PROGRAD
O que é? Oferece auxílio financeiro a 
estudantes estrangeiros do PEC-G
Candidatos: Estudantes-Convênios 
de Graduação (PEC-G)
Valor: R$ 622,00 
Contato: www.prograd.ufg.br/
pages/65192 
Inscrições: 07/04 a 05/05

Bolsa: Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência – PIBID
Vinculação: PROGRAD
O que é? Seleciona projetos 
institucionais de iniciação à docência 
que visem ao aperfeiçoamento de 
estudantes de licenciatura em escolas 
públicas de educação básica 
Candidatos: Estudantes de licenciatura
Valor: R$ 400,00
Contato: www.pibid.prograd.ufg.br 
Inscrições: Previsto para março/2014

Bolsa: Programa Bolsas de Pesquisa 
na Licenciatura – PROLICEN
Vinculação: PROGRAD
O que é? Estimula a participação 
de estudantes das licenciaturas em 
projetos de pesquisa articulados 
com a educação básica
Candidatos : Estudantes de 
licenciatura
Valor: R$ 400,00 
Contato: www.prograd.ufg.br/
pages/16212
Inscrições: 07/02 a 05/05

Bolsa: Projeto Bolsa Alimentação
Vinculação: PROCOM
O que é? Viabiliza isenção do pagamento 
de refeições nos restaurantes universitário 
e executivo da Regional Goiânia. Nas 
Regionais Catalão, Goiás e Jataí efetiva-se 
por recebimento da bolsa em dinheiro
Candidatos: Estudantes de graduação
Valor: R$ 120,00 (Regional Goiânia). Nas 
demais regionais pode ser de R$260,00, 
para os que também recebem a Bolsa 
Moradia. 
Contato: www.procom.ufg.br 
Inscrições: Início do ano letivo Bolsa: Projeto Bolsa Permanência – 

Ministério da Educação
Vinculação: PROCOM 
O que é? Ação do governo federal 
de concessão de auxílio financeiro a 
estudantes matriculados em instituições 
federais de ensino superior em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica
Candidatos : Estudantes de graduação
Valor: R$ 900,00 para indígenas e 
quilombolas. R$ 400,00 para os demais 
Contato: www.permanencia.mec.gov.br
www.procom.ufg.br/pages/46864 
Inscrições: Durante todo o ano na 
Regional Goiânia e no início do ano para 
as demais Regionais

Bolsa: Projeto Moradia Estudantil
Vinculação: PROCOM
O que é? Assegura a permanência de 
estudantes de baixa renda
Candidatos : Estudantes de graduação
Valor: A Regional Goiânia possui 314 
vagas de moradia
Nas demais regionais, bolsa de R$ 
200,00 
Contato: www.procom.ufg.br 
Inscrições: Durante todo o ano na 
Regional Goiânia e no início do ano 
para as demais Regionais

Bolsa: Programa de Bolsas de 
Extensão e Cultura – PROBEC
Vinculação: PROEC
O que é? Apoia o 
desenvolvimento de ações de 
extensão e cultura das unidades 
acadêmicas e órgãos da UFG
Candidatos: Estudantes de 
graduação
Valor: R$ 400,00 
Contato: www.proec.ufg.br
Inscrições: 24/02 a 11/04

Programa de Voluntários de 
Extensão e Cultura – PROVEC
Vinculação: PROEC 
O que é? Apoia o desenvolvimento 
de ações de extensão e cultura das 
unidades acadêmicas e órgãos da 
UFG  
Candidatos: Estudantes de 
graduação
Valor: Voluntário 
Contato: www.proec.ufg.br
Inscrições: 24/02 a 11/04

lidade de garantir melhores 
condições para usufruir da 
universidade. Os valores 
das bolsas variam entre R$ 
120,00 e R$ 622,00. 

Segundo o assisten-
te social da Pró-Reitoria de 
Assuntos da Comunida-
de Universitária (Procom), 
Amadeu Alves Pinto, o pro-
grama Bolsa Alimentação, 
cujo objetivo é isentar alu-
nos, em situação de vulne-
rabilidade socioeconômica, 
do custo das refeições em 
Restaurantes Universitá-
rios, atendeu, no ano pas-
sado, cerca de 2.700 inscri-
tos, somente em Goiânia, 
e a expectativa é que con-
temple o mesmo número de 
estudantes em 2014. 

O benefício é concedi-
do até a conclusão do curso 
e também é estendido aos 
câmpus fora de sede, no en-
tanto, para os estudantes 
destas regionais, a bolsa é 
oferecida nos valores de R$ 
120,00 e R$ 260,00 – o últi-
mo para quem recebe tam-
bém a Bolsa Moradia Estu-
dantil. “Por parte dos estu-
dantes, a procura é gradual 
a cada ano. No segundo 
semestre de 2013, conse-
guimos mais recursos para 
o programa. No caso da Bol-
sa Alimentação, nos últimos 
três anos, a UFG conseguiu 
atender toda a demanda”, 
ressalta o assistente social.

Aproximar os estudan-
tes não só da atuação prática, 
mas também das produções 
de caráter científico,  são al-
guns dos objetivos da uni-
versidade para estimular a 
produção e circulação de co-
nhecimentos nas mais diver-
sas áreas de formação. Nesse 
intuito, e de forma a incenti-
var e fortalecer o campo da 
pesquisa no meio acadêmico, 
a UFG oferece bolsas para o 
desenvolvimento de projetos 
de iniciação científica, por 
meio dos quais os graduan-
dos têm a oportunidade de se 
familiarizar, por exemplo, com 
os processos de aprendizagem 
da pesquisa e a orientação de 
professores, com os quais ela-
boram um plano de trabalho.

Segundo a coordena-
dora administrativa da inicia-
ção científica e iniciação tec-
nológica da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Inovação (PRPI), 
Izabel Maria Lopes Cunha, as 
bolsas do Programa Institu-
cional de Iniciação Cientifica 
(Pibic, Pibic-Ações Afirma-
tivas e Pivic – de caráter vo-
luntário) são ofertadas para 
estudantes que possuem vín-
culo com pesquisadores em 
nível de mestrado ou douto-
rado – o primeiro válido so-
mente para bolsas Pivic.

Izabel Lopes avalia que 

houve uma ampliação signifi-
cativa no número de bolsas de 
2006 para 2014 e que os es-
tudantes têm se interessado 
cada vez mais em participar 
das atividades científicas. De 
acordo com as estatísticas da 
PRPI, em 2006, o número total 
de bolsas ofertadas pelas di-
versas cotas do programa era 
de 538, enquanto em 2013 o 
total chegou a 923 bolsas. 
As atividades desenvolvidas 
pelos diversos programas de 
bolsas de iniciação científica 
são apresentadas durante o 
Congresso de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão (Conpeex), rea-
lizado anualmente na UFG.

Para a graduanda do 
curso de Letras da UFG, Fer-
nanda Carolina Mendes da 
Silva, atualmente bolsista do 
Pibic, a experiência possibili-
tada pelas bolsas de iniciação 
científica é de extrema im-
portância para aqueles que 
querem seguir a carreira aca-
dêmica. “É muito importante 
esse auxílio. Muitas vezes o 
estudante não pode trabalhar 
porque tem que priorizar os 
estudos e as bolsas ajudam 
muito nas despesas, como 
transporte e alimentação. É 
um estímulo que nós temos 
para começar a pesquisar e 
ir se preparando para a pós-
-graduação”, afirma.Programa Institucional de Iniciação 

em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação – PIVITI
Vinculação: PRPI
O que é? Visa o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa no âmbito 
da iniciação em desenvolvimento 
tecnológico e inovação 
Candidatos: Pesquisadores e estudantes *
Valor: Voluntário 
Contato: www.prpi.ufg.br/
pages/65493 
Inscrições: 17/02 a 21/03
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Estudantes usufruem dos vários programas de apoio acadêmico


