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EDITAL Nº 05/2021 PRAE/UFJ: BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 

(ALIMENTAÇÃO, MORADIA E INCENTIVO PEDAGÓGICO). 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Jataí - PRAE/UFJ, no uso de 

suas atribuições legais e em cumprimento à determinação da Administração Superior desta, torna 

público o presente edital de “Bolsas de Assistência Estudantil (Alimentação, Moradia e Incentivo 

Pedagógico) – PRAE/UFJ”, em conformidade com o Decreto PNAES n° 7.234/2010, e Resolução 

CONSUNI/UFG nº 44/2017. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. As Bolsas de Assistência Estudantil (Alimentação, Moradia e Incentivo Pedagógico) – 

PRAE/UFJ destinam-se a discentes oriundas/os de família de baixa renda (até 1,5 salário mínimo per 

capita), regularmente matriculadas/os em pelo menos 1 (uma) disciplina (curso de graduação) da UFJ, 

e têm por finalidade contribuir enquanto complemento financeiro para custeio das despesas básicas 

das/os discentes, para dedicação à vida acadêmica e consequente permanência na universidade para 

conclusão do curso. 

 

2. DAS MODALIDADES 
 

2.1. BOLSA ALIMENTAÇÃO (constitui-se em dois formatos): 

 

a) A1 = Crédito RU (Restaurante Universitário): tickets para refeições de almoço e/ou jantar 

(isenção integral), para discentes dos cursos de graduação lotadas/os no Campus Jatobá - Cidade 

Universitária. 

b) A2 = Crédito Conta bancária: para discentes dos cursos de graduação lotadas/os no Campus 

Riachuelo.  

2.1.1. Em caso de transferência/mudança de curso do Campus Riachuelo para o Campus Jatobá, a/o 

discente beneficiária/o do A2 passará a receber o A1 (mediante atualização da PRAE/UFJ).  

2.1.2. Excepcionalmente no período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais, o A1 será 

transformado em A2 e repassado às/aos beneficiárias/os através de crédito em conta bancária. 

 

2.2. BOLSA MORADIA: destina-se às/aos discentes que não possuem vínculo familiar e/ou imóveis 

no município de Jataí - GO, por meio de crédito em conta bancária. 

2.2.1. A/o discente contemplada/o com essa modalidade deverá prestar contas mensalmente sobre a 

utilização do recurso financeiro para pagamento de aluguel em Jataí-GO, mediante termo (formulário 

PRAE/UFJ) devidamente preenchido e assinado pela/o proprietária/o do imóvel, além do recibo de 

pagamento/comprovante de locação. O não cumprimento acarretará na suspensão e consequentemente 

no desligamento da bolsa, na ausência de justificativa para avaliação do Núcleo de Serviço Social – 

NUSS/PRAE/UFJ.  

2.2.1.1. Excepcionalmente no período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais, a prestação 

de contas não será obrigatória à modalidade supramencionada. 
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2.3. BOLSA INCENTIVO PEDAGÓGICO: tem por finalidade contribuir enquanto complemento 

financeiro para custeio das despesas básicas das/os discentes, para dedicação à vida acadêmica e 

consequente permanência na universidade, com repasse por meio de crédito em conta bancária. 

2.4. Os valores das modalidades de bolsas (alimentação e moradia) foram atualizados e passarão a 

vigorar a partir da publicação do edital para novas/os bolsistas e veteranas/os (discentes que possuem 

bolsa da PRAE/UFJ). 

Obs.: Tabela com valores de cada modalidade de bolsa (disponível na Portaria SEI Nº 02, de 13 de 

Maio de 2021).  

 

3.  DOS ACÚMULOS E IMPEDIMENTOS 

 

3.1. A partir deste ano (2021), as/os discentes não poderão acumular as modalidades de bolsas moradia 

e incentivo pedagógico, haja vista a distribuição equitativa dos recursos públicos. 

3.2. A/o discente que ingressou na UFJ pelo programa UFGInclui, ou que por outro meio de seleção 

anterior tenha sido contemplada/o com a Bolsa Permanência do MEC, não poderá acumular com a 

Bolsa Incentivo Pedagógico da PRAE/UFJ, dessa forma, será automaticamente retirada/o do processo 

de análise socioeconômica para a modalidade supracitada. 

3.3. A renda familiar não poderá ser superior a 1,5 salário mínimo per capita. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

4.1 Os critérios de elegibilidade encontram-se em conformidade com o Decreto PNAES n° 

7.234/2010, o qual preconiza em seu parágrafo 2o  que: “Caberá à instituição federal de ensino 

superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados”. 

 

a) Estar regularmente matriculada/o em pelo menos 1 (um) componente curricular no período letivo 

vigente - graduação, e com status ativo no SIGAA. 

b) Cursar preferencialmente a primeira graduação. 

c) Apresentar, no ato da solicitação da bolsa de assistência estudantil, os documentos exigidos para 

análise do perfil socioeconômico, político e cultural de acordo com o (item 4). 

d) Ser preferencialmente ingressante pelo programa UFGInclui, cotista nas modalidades Renda 

Inferior - RI e/ou Preto, Pardo e Indígena - PPI (Lei nº 12.711/2012), e ou Pessoa com Deficiência – 

PCD (Lei nº 13.409/2016). 

e) Apresentar renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo per capita. 

f) Ser oriundo prioritariamente da rede pública de educação básica. 

g) Não possuir pendências junto à PRAE/UFJ (prestação de contas de auxílios anteriores). 

h) O Núcleo de Serviço Social – NUSS/PRAE/UFJ poderá solicitar documentos complementares, 

contatar a/o discente ou membros do núcleo familiar por telefone ou email (em virtude do isolamento 

social/COVID - 19) se necessário, a fim de esclarecer eventuais dúvidas referentes à análise 

socioeconômica e para fins de acompanhamento. 
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5. DAS VAGAS 

Modalidades Quantidade mínima 

Bolsa Alimentação (A1+A2) 84 

Bolsa Moradia 23 

Bolsa Incentivo Pedagógico 98 

 

5.1. Os recursos para a realização dessas ações são provenientes do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES (Decreto nº 7.234/2010). 

5.2. As/os discentes contempladas/os com as bolsas de assistência estudantil estão sujeitas/os ao 

acompanhamento acadêmico (Resolução CONSUNI/UFG nº 44 de 2017). 

 

6. DO CRONOGRAMA  

 

a) Lançamento do edital: 14/05/2021; 

b) Início das inscrições: 17/05/2021; 

c) Encerramento das inscrições: 18/06/2021; 

d) Resultado preliminar: 02/07/2021; 

e) Solicitação de recurso: 02/07/2021 a 06/07/2021;  

f) Resultado final (pós-recurso): 09/07/2021; 

g) Cadastro das/os deferidas/os e contempladas/os: 12/07/2021 a 16/07/2021. 

 

6.1. As inscrições ocorrerão EXCLUSIVAMENTE pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA); e o não atendimento aos prazos descritos no item 2 incorrerá na exclusão 

automática das/os discentes solicitantes neste processo de seleção de bolsas de assistência estudantil. 

6.1.2. Primeiramente as/os discentes deverão acessar o SIGAA com seu login e senha, e seguir os 

passos descritos na seqüência: 

 

*PASSO 1 - Aderir ao Cadastro Único: 

Para se inscrever, acesse SIGAA>Bolsas>Aderir ao Cadastro Único e então preencher o 

questionário socioeconômico. A/o discente pode, a qualquer momento, durante o preenchimento do 

questionário, gravar um rascunho, mas, só terá seu Estudo de Realidade Social vinculado ao 

Cadastro Único se confirmar sua inscrição. 

 

 
*PASSO 1.1 - Orientação para envio dos documentos no questionário socioeconômico: 
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a) Ao final do preenchimento do questionário socioeconômico será solicitado à/ao discente que anexe 

os arquivos que comprovam sua realidade socioeconômica. 

b) O Sistema aceita a anexação de um único arquivo para esta categoria de documento. Para isto 

a/o discente deve criar um arquivo compactado contendo todos os documentos necessários e descritos 

neste edital. O arquivo compactado pode ser criado utilizando softwares como o WinRar, Winzip ou 7-

Zip (o arquivo terá a extensão. rar). 

 

 
c) NÃO serão aceitos documentos que não estejam anexados no questionário socioeconômico. 
 

*PASSO 2 - Cadastrar/Atualizar Dados Bancários: 
 

Para cadastrar ou atualizar os dados bancários, acesse Portal Discente>Meus Dados Pessoais. 

 

 
a) Essa operação permite à/ao discente informar seus dados bancários para que tenha acesso ao 

próximo passo de “SOLICITAR BOLSA”. 

b) A conta bancária deverá ser corrente de qualquer banco ou poupança (somente da Caixa Econômica 

Federal), deve estar ativa e a/o discente ser o titular.  

É de responsabilidade da/o discente, informar corretamente seus dados bancários, cabendo-lhe o ônus 

de eventuais problemas. 
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*PASSO 3 - “Solicitar Bolsa”: 

 

a) Essa operação permite à/ao discente “inscrever-se” na modalidade de bolsa que deseja solicitar.  

b) Acesse SIGAA>Bolsas> “Solicitação de Bolsas” > “Solicitação de Bolsa”. 

 
c) A/o discente deverá escolher o Ano Período – (ex.: 2020/2) de acordo com o calendário acadêmico e 

a opção disponível no sistema SIGAA, a modalidade de bolsa que deseja solicitar (ex.: Bolsa X - 

modelo a seguir) e demais passos: 

 

 
 

d) Fazer uma captura da tela (print screen) após finalizar a última etapa (PASSO 3) de cada 

solicitação. 

 

7. DOCUMENTOS  
 

7.1. Cópias digitalizadas legíveis (foto – formato PDF) dos seguintes documentos de identificação 

da/o discente e das pessoas que constituem a sua Família: 

a) Carteira de Trabalho (Identificação, último vínculo de trabalho, e página posterior em branco, 

caso se aplique); 

b) Declaração de dependência emitida pela/o declarante, com dados pessoais e cópia da carteira de 

identidade, caso dependa de pessoas que não sejam seus pais (não precisa de autenticação); 

c) Último contracheque - trabalhadores assalariados; 
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d) Declaração de autônomos, profissionais liberais ou trabalhadores informais, se for o caso, (modelo 

de declaração em anexo); 

e) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (mais recente - com validade a partir de 2020), 

acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (caso declare); 

f) Extratos bancários dos 02 (dois) últimos meses que antecedem a solicitação da bolsa  (Março/2021 

e Abril/2021 ou Abril/2021 e Maio/2021); 

g) Às/aos beneficiárias/os de Programas Sociais (Bolsa Família, Benefício Assistencial ao Idoso e à 

Pessoa com Deficiência - BPC, outros), comprovante atual de recebimento do benefício constando o 

nome e valor; 

h) Declaração de desemprego/ ausência de renda - se nunca trabalhou, (modelo de declaração em 

anexo); 
i) Os comprovantes de despesas ficam a critério do que a/o discente julgar importante apresentar, mas 

serão analisados conforme a circunstância e gravidade de cada caso. Nos casos de saúde são 

importantes relatórios médicos atualizados com diagnóstico da doença: crônica, grave, 

degenerativa ou deficiência. 
 

8. DO PROCESSO DE ANÁLISE/SELEÇÃO E RESULTADOS 
 

8.1. A análise/seleção para concessão das BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

(ALIMENTAÇÃO, MORADIA E INCENTIVO PEDAGÓGICO) - PRAE/UFJ será realizada pelo 

NUSS/PRAE/UFJ que emitirá o parecer técnico por meio de estudo socioeconômico, que levará em 

consideração a justificativa de solicitação, a realidade social com o subsídio das informações do 

Cadastro Único, e de documentos comprobatórios. 

a) Em virtude da pandemia e isolamento social (COVID - 19) poderão ser realizados contatos 

telefônicos, envios de e-mails aos/às discentes, e outros documentos poderão ser solicitados, se 

necessário. 

b) A/o discente deverá acompanhar as divulgações/resultados do processo seletivo pelo sítio 

(https://ccom.jatai.ufg.br). 

8.2. No resultado preliminar serão divulgados os nomes das/os discentes com as inscrições deferidas e 

indeferidas, os quais tiveram as informações declaradas e comprovadas mediante documentação, e 

possuem perfil para acesso às bolsas de assistência estudantil. 

8.3. Discentes com inscrições indeferidas deverão visualizar a justificativa do indeferimento, e poderão 

impetrar recursos. 

 

9. DOS RECURSOS  
 

9.1. O recurso acerca do resultado preliminar deverá ser interposto via SIGAA no prazo estabelecido 

no item 6-d do presente edital; e conforme orientações a ser disponibilizadas quando da divulgação 

deste, no qual a/o recorrente fundamentará o pedido de reexame, anexando a documentação necessária 

ou pendente. 

9.2. Os recursos serão analisados pelo NUSS/PRAE/UFJ. 

 

10. DO RESULTADO FINAL  
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10.1. O resultado final será publicado após a análise dos recursos. A/o discente deferida/o e 

contemplada/o no resultado final deverá aguardar a disponibilidade de vaga para convocação, e demais 

orientações.  

10.2. Todos os resultados serão publicados no endereço eletrônico da PRAE/UFJ 

(https://ccom.jatai.ufg.br) e no portal da UFJ (www.portalufj.ufg.br.).  

 

11. DO INDEFERIMENTO  
 

11.1. Será indeferida a solicitação, e, consequentemente, excluída/a do processo seletivo a/o discente 

que não atender aos critérios de elegibilidade estabelecidos no item 4 deste edital, e que não entregar a 

documentação completa/minimamente necessária; bem como apresentar informações contraditórias, 

falsas e/ou que não comprovem a situação declarada no questionário socioeconômico. Neste caso, a/o 

discente assume a responsabilidade por quaisquer prejuízos na análise da sua solicitação. 

 

12. DO CADASTRO 
 

12.1. Após a publicação do resultado final as/os discentes serão convocados para cadastro nas bolsas 

de assistência estudantil da PRAE/UFJ, de acordo com a disponibilidade de vagas. As chamadas 

subseqüentes (cadastro reserva) acontecerão caso haja dotação orçamentária. 

 

13. DO DESLIGAMENTO E SUSPENSÃO 
 

13.1. Garantidos a ampla defesa e o contraditório, após estudo realizado pelo NUSS/PRAE/UFJ, as 

modalidades contempladas poderão ser suspensas ou canceladas, em qualquer uma das seguintes 

condições: 

a) conclusão do curso de graduação; 

b) trancamento de matrícula; 

c) desligamento da UFJ; 

d) desempenho acadêmico insuficiente, comprovado pelo extrato acadêmico associado ao estudo da 

realidade social; 

e) mudança da realidade socioeconômica da/o discente; 

f) falsidade ideológica; 

g) pendências junto à PRAE-UFJ (prestação de contas de auxílios anteriores). 

 

13.1.1. Em caso de matrículas trancadas, canceladas ou outras situações que levem a um status 

acadêmico diferente ao de matrícula ativa a/o discente deverá comunicar, previamente à PRAE/UFJ, 

para evitar o recebimento indevido e a restituição ao erário. 

 

14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
  

14.1. Fica estabelecido o prazo de dois dias úteis, a partir da publicação deste edital, para impugnação 

do mesmo ou pedido de esclarecimento. 

14.2. A impugnação deverá ser dirigida à PRAE-UFJ, por e-mail: (assessoriaestudantil.jatai@ufg.br) 

seguindo as normas do processo administrativo federal. 
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14.3. Caso não seja impugnado dentro do prazo, o candidato não poderá mais contrariar as cláusulas 

deste edital, concordando com todos os seus termos.  

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. Para garantir a continuidade e manutenção das bolsas as/os contempladas/os deverão se 

recadastrar anualmente. 

15.2. A/o discente contemplado/a neste edital poderá passar por acompanhamento em conformidade 

com a resolução CONSUNI nº 44/2017. 

 

15.3. É de responsabilidade da/o discente, acompanhar pelo site da PRAE/UFJ todas as informações 

divulgadas a respeito do presente edital, como também manter atualizada a sua realidade social. 

15.4. As informações ou documentações apresentadas pela/o discente no processo de estudo 

socioeconômico serão de sua responsabilidade, sob pena de responder aos artigos 297-299 do Código 

Penal Brasileiro, sem prejuízo de sanções administrativas e judiciais cabíveis. 

15.5. A qualquer tempo, este edital poderá ser alterado, prorrogado, revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, seja por decisão unilateral da PRAE-UFJ, seja por motivo de interesse público ou exigência 

legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de 

qualquer natureza; 

15.6. Todas as modalidades de bolsas estarão sujeitas a pagamento, alteração e suspensão de acordo 

com a dotação orçamentária. 

15.7. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos no âmbito da PRAE-UFJ. 

15.8. Este edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 Jataí, 14 de maio de 2021. 

 

 

 
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis – UFJ 
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	3.3. A renda familiar não poderá ser superior a 1,5 salário mínimo per capita.
	4. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
	4.1 Os critérios de elegibilidade encontram-se em conformidade com o Decreto PNAES n  7.234/2010, o qual preconiza em seu parágrafo 2o  que: “Caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de...
	a) Estar regularmente matriculada/o em pelo menos 1 (um) componente curricular no período letivo vigente - graduação, e com status ativo no SIGAA.
	b) Cursar preferencialmente a primeira graduação.
	c) Apresentar, no ato da solicitação da bolsa de assistência estudantil, os documentos exigidos para análise do perfil socioeconômico, político e cultural de acordo com o (item 4).
	d) Ser preferencialmente ingressante pelo programa UFGInclui, cotista nas modalidades Renda Inferior - RI e/ou Preto, Pardo e Indígena - PPI (Lei nº 12.711/2012), e ou Pessoa com Deficiência – PCD (Lei nº 13.409/2016).
	e) Apresentar renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo per capita.
	f) Ser oriundo prioritariamente da rede pública de educação básica.
	g) Não possuir pendências junto à PRAE/UFJ (prestação de contas de auxílios anteriores).
	h) O Núcleo de Serviço Social – NUSS/PRAE/UFJ poderá solicitar documentos complementares, contatar a/o discente ou membros do núcleo familiar por telefone ou email (em virtude do isolamento social/COVID - 19) se necessário, a fim de esclarecer eventua...
	5. DAS VAGAS
	5.1. Os recursos para a realização dessas ações são provenientes do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES (Decreto nº 7.234/2010).
	5.2. As/os discentes contempladas/os com as bolsas de assistência estudantil estão sujeitas/os ao acompanhamento acadêmico (Resolução CONSUNI/UFG nº 44 de 2017).
	6. DO CRONOGRAMA
	a) Lançamento do edital: 14/05/2021;
	b) Início das inscrições: 17/05/2021;
	c) Encerramento das inscrições: 18/06/2021;
	d) Resultado preliminar: 02/07/2021;
	e) Solicitação de recurso: 02/07/2021 a 06/07/2021;
	f) Resultado final (pós-recurso): 09/07/2021;
	g) Cadastro das/os deferidas/os e contempladas/os: 12/07/2021 a 16/07/2021.
	6.1. As inscrições ocorrerão EXCLUSIVAMENTE pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA); e o não atendimento aos prazos descritos no item 2 incorrerá na exclusão automática das/os discentes solicitantes neste processo de seleção ...
	6.1.2. Primeiramente as/os discentes deverão acessar o SIGAA com seu login e senha, e seguir os passos descritos na seqüência:
	*PASSO 1 - Aderir ao Cadastro Único:
	Para se inscrever, acesse SIGAA>Bolsas>Aderir ao Cadastro Único e então preencher o questionário socioeconômico. A/o discente pode, a qualquer momento, durante o preenchimento do questionário, gravar um rascunho, mas, só terá seu Estudo de Realidade S...
	*PASSO 1.1 - Orientação para envio dos documentos no questionário socioeconômico:
	a) Ao final do preenchimento do questionário socioeconômico será solicitado à/ao discente que anexe os arquivos que comprovam sua realidade socioeconômica.
	b) O Sistema aceita a anexação de um único arquivo para esta categoria de documento. Para isto a/o discente deve criar um arquivo compactado contendo todos os documentos necessários e descritos neste edital. O arquivo compactado pode ser criado utiliz...
	c) NÃO serão aceitos documentos que não estejam anexados no questionário socioeconômico.
	*PASSO 2 - Cadastrar/Atualizar Dados Bancários:
	Para cadastrar ou atualizar os dados bancários, acesse Portal Discente>Meus Dados Pessoais.
	a) Essa operação permite à/ao discente informar seus dados bancários para que tenha acesso ao próximo passo de “SOLICITAR BOLSA”.
	b) A conta bancária deverá ser corrente de qualquer banco ou poupança (somente da Caixa Econômica Federal), deve estar ativa e a/o discente ser o titular.
	É de responsabilidade da/o discente, informar corretamente seus dados bancários, cabendo-lhe o ônus de eventuais problemas.
	11. DO INDEFERIMENTO
	11.1. Será indeferida a solicitação, e, consequentemente, excluída/a do processo seletivo a/o discente que não atender aos critérios de elegibilidade estabelecidos no item 4 deste edital, e que não entregar a documentação completa/minimamente necessár...
	12. DO CADASTRO
	12.1. Após a publicação do resultado final as/os discentes serão convocados para cadastro nas bolsas de assistência estudantil da PRAE/UFJ, de acordo com a disponibilidade de vagas. As chamadas subseqüentes (cadastro reserva) acontecerão caso haja dot...
	13. DO DESLIGAMENTO E SUSPENSÃO
	13.1. Garantidos a ampla defesa e o contraditório, após estudo realizado pelo NUSS/PRAE/UFJ, as modalidades contempladas poderão ser suspensas ou canceladas, em qualquer uma das seguintes condições:
	a) conclusão do curso de graduação;
	b) trancamento de matrícula;
	c) desligamento da UFJ;
	d) desempenho acadêmico insuficiente, comprovado pelo extrato acadêmico associado ao estudo da realidade social;
	e) mudança da realidade socioeconômica da/o discente;
	f) falsidade ideológica;
	g) pendências junto à PRAE-UFJ (prestação de contas de auxílios anteriores).
	13.1.1. Em caso de matrículas trancadas, canceladas ou outras situações que levem a um status acadêmico diferente ao de matrícula ativa a/o discente deverá comunicar, previamente à PRAE/UFJ, para evitar o recebimento indevido e a restituição ao erário.
	14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
	14.1. Fica estabelecido o prazo de dois dias úteis, a partir da publicação deste edital, para impugnação do mesmo ou pedido de esclarecimento.
	14.2. A impugnação deverá ser dirigida à PRAE-UFJ, por e-mail: (assessoriaestudantil.jatai@ufg.br) seguindo as normas do processo administrativo federal.
	14.3. Caso não seja impugnado dentro do prazo, o candidato não poderá mais contrariar as cláusulas deste edital, concordando com todos os seus termos.
	15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	15.1. Para garantir a continuidade e manutenção das bolsas as/os contempladas/os deverão se recadastrar anualmente.
	15.2. A/o discente contemplado/a neste edital poderá passar por acompanhamento em conformidade com a resolução CONSUNI nº 44/2017.
	15.3. É de responsabilidade da/o discente, acompanhar pelo site da PRAE/UFJ todas as informações divulgadas a respeito do presente edital, como também manter atualizada a sua realidade social.
	15.4. As informações ou documentações apresentadas pela/o discente no processo de estudo socioeconômico serão de sua responsabilidade, sob pena de responder aos artigos 297-299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo de sanções administrativas e judi...
	15.5. A qualquer tempo, este edital poderá ser alterado, prorrogado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da PRAE-UFJ, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso impl...
	15.6. Todas as modalidades de bolsas estarão sujeitas a pagamento, alteração e suspensão de acordo com a dotação orçamentária.
	15.7. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos no âmbito da PRAE-UFJ.
	15.8. Este edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.
	Jataí, 14 de maio de 2021.
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