
Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão – UFCAT

Pró-Reitoria de Políticas Estudantis – PRPE

Processo SEI N°: 23070.044433/2022-62

PORTARIA PRPE/UFCAT Nº 15, DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre o atendimento direto a estudantes indígenas e

quilombolas que não são atendidos/as pelo Programa Bolsa

Permanência (PBP) - MEC.

A PRÓ-REITORA DE POLÍTICAS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

(PRPE/UFCAT), no uso de suas atribuições regimentais, e

Considerando as especificidades e os objetivos da Política de Assistência Estudantil da

Universidade Federal de Goiás (UFG), regulamentada pela Resolução CONSUNI n.º 44/2017, a

Portaria UFCAT n.º 384, de 30 de junho de 2022, que manteve, no âmbito da UFCAT, os

procedimentos acadêmicos e administrativos disciplinados pelas normas da Universidade tutora

até o fim da tutoria;

Considerando a importância de fortalecer o Programa UFGInclui, instituído em 2008, pela

Resolução CONSUNI nº 29/2008, que busca contribuir para democratizar gradativamente o acesso

à Universidade Federal de Goiás, por meio de política de ações afirmativas que favoreçam a

entrada de estudantes indígenas e negros quilombolas;

Considerando os objetivos do PNAES, em especial, os incisos II (minimizar os efeitos das

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior) e III (reduzir

as taxas de retenção e evasão), ambos do artigo 2º do Decreto 7234/2010;

Considerando a importância de contribuir para a permanência e conclusão do curso de graduação

de estudantes indígenas e quilombolas, notadamente os/as que apresentam renda inferior e

maiores dificuldades socioeconômicas para se manter;

Considerando a necessidade de atendimento especial aos/às estudantes indígenas e negros

quilombolas, que podem enfrentar maior dificuldade de adaptação ao ambiente universitário,

dadas as distinções culturais e peculiares condições de acesso à educação básica, podendo levar à

necessidade de prazos maiores que os regulamentares para a conclusão de seus cursos;
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Considerando a não disponibilização de vagas suficientes para a inserção de todos/as os/as

estudantes indígenas e quilombolas da UFCAT no Programa de Bolsa Permanência (PBP) – MEC;

Considerando que se trata de medida emergencial, mas que a importância da temática gera a

obrigatoriedade de que a presente medida se torne Política Institucional Permanente da UFCAT,

com ampliação da discussão sob as perspectivas cultural, econômica, social e pedagógica, a pauta

de atendimento/acolhimento aos/às estudantes indígenas e quilombolas constará na futura

normativa da PRPE que substituirá a Política de Assistência Estudantil da Universidade Federal de

Goiás (UFG), regulamentada pela Resolução CONSUNI n.º 44/2017;

Considerando o contexto de pandemia em saúde pública e suas complexas consequências

econômicas, sociais e humanitárias, com enormes prejuízos para o sistema de educação, o que

afeta ainda mais pessoas que vivem fora dos centros urbanos e apresentam mais dificuldades

relacionadas à conectividade, à sobrevivência e permanência na universidade;

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir a Bolsa de Atendimento Excepcional a Estudantes Indígenas e Quilombolas

(BAEIQ), prioritariamente, ingressantes pelo Programa UFGInclui na UFCAT e que não são

atendidos/as pelo Programa Bolsa Permanência (PBP) – MEC vedando-se à participação

daqueles/as que foram excluídos do programa.

§1º. Para fins desta Portaria, consideram-se indígenas aqueles/as assim definidos no art. 1º da

Convenção nº 169/1989, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, aprovada pelo Decreto

Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002.

§2º. Consideram-se quilombolas aqueles/as assim definidos no art. 2º do Decreto no 4.887, de 20

de novembro de 2003.

DA BOLSA

Art. 2º. O atendimento se destina ao/à estudante de graduação presencial, preferencialmente

ingressante, que não tenha tido oportunidade de submeter sua inscrição ao Programa de Bolsa

Permanência do MEC ou ao fazê-lo tenha ficado em aguardo de vagas.

§1º. A BAEIQ consiste no repasse financeiro direto de mensalidade no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais) em conta corrente do/a estudante e será concedida por semestre letivo, não

ultrapassando doze mensalidades anuais conforme determina a Portaria PRPE Nº 2, de 15 de

março de 2021 que trata dos atendimentos diretos.

§2º. Excepcionalmente, para o ano letivo de 2022, haverá um único deferimento abrangendo os

dois semestres (2022/1 e 2022/2), em decorrência da proximidade de finalização de 2022/1 e

início do semestre letivo 2022/2, podendo a presente medida ser adotada à critério da PRPE em

situações semelhantes.
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Art. 3º. Havendo a disponibilização de novas vagas para o Programa Bolsa Permanência do MEC,

o/a estudante atendido/a pela BAEIQ, compulsoriamente, deverá se inscrever, bem como

providenciar toda a documentação necessária para ter sua candidatura homologada.

§1º. O atendimento pela BAEIQ cessará tão logo o/a estudante tenha homologada a concessão de

sua bolsa pelo PBP/MEC,  visto que essas bolsas não são acumuláveis.

§2º. O atendimento pela BAEIQ somente será mantido nos casos em que não sejam

disponibilizadas vagas suficientes para atendimento de toda a demanda da UFCAT.

Art. 4º. A cumulatividade da BAEIQ segue os regramentos dados para o Atendimento Direto

regulamentado pelas PORTARIAS PRPE/UFCAT Nºs 2 e 3, ambas de 15 de março de 2021.

DA ELEGIBILIDADE

Art. 5º. O/A estudante elegível para inclusão na BAEIQ deverá atender aos seguintes requisitos:

I - estar regularmente matriculado/a em componentes curriculares em curso de graduação

presencial na UFCAT, com status ATIVO ou FORMANDO no Sistema Integrado de Gestão de

Atividades Acadêmicas (SIGAA);

II - ser ingressante pelo UFGInclui na UFCAT ou comprovar sua condição de pertencimento étnico

conforme anexo I ou anexo II, ambos emitidos há no máximo dois anos, desta portaria;

III - apresentar adesão atualizada ao Cadastro Único da Assistência Estudantil pelo portal discente

do SIGAA;

IV - prioritariamente, apresentar comprovada situação de renda familiar bruta mensal per capita

de até um salário-mínimo e meio vigente no país;

V - não ter sido contemplado/a anteriormente no Programa de Bolsa Permanência do MEC

(PBP/MEC);

VI - ser, prioritariamente, procedente de escola pública no ensino médio;

VII - estar cursando a primeira graduação e não ter graduação concluída.

Parágrafo único. Se o/a estudante não tiver o Cadastro Único/SIGAA com informações atualizadas,

ele/a deverá providenciar o preenchimento completo do Cadastro Único no Portal Discente/SIGAA,

conforme instruções em https://ccom.catalao.ufg.br/p/25305-formularios-e-declaracoes.

DO ATENDIMENTO

Art. 6º. Para solicitar inserção na BAEIQ, o/a estudante deverá se dirigir a um/a profissional de

Serviço Social da PRPE, para apresentar a sua solicitação; à qual seguirá o seguinte fluxo:
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I - Para cada solicitação, o Setor de Serviço Social da PRPE emitirá parecer de acordo com o

disposto nesta Portaria e encaminhará à Diretoria de Atenção ao Estudante (DAE) para análise.

II - A DAE convocará o/a estudante para que o/a mesmo assine o Termo de Compromisso e

também preencha seu plano de trabalho do/a estudante (PTE).

III - Se deferida a solicitação, a DAE também deverá encaminhar os dados do/a estudante à

Diretoria de Gestão e Avaliação (DGA) para que faça a inclusão do/a discente na folha de

pagamento, onde serão observados os regramentos estabelecidos pela Portaria PRPE n° 02/2021.

IV - No caso de indeferimento, o processo será encaminhado ao Setor de Serviço Social e ao/à

estudante para conhecimento.

V - Para recorrer à decisão da DAE/PRPE, o/a estudante deverá apresentar justificativa

consubstanciada para análise e manifestação no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis

enviando e-mail para prpe@ufcat.edu.br.

VI - O recurso será analisado pelo/a Pró-Reitor/a de Políticas Estudantis que, após decisão, o

encaminhará à todos/as os/as envolvidos/as para conhecimento, e à DAE/PRPE para as

providências.

DA RENOVAÇÃO E DURAÇÃO DA BAEIQ

Art. 7º. Para renovação do atendimento na BAEIQ, o/a estudante, semestralmente, será

convocado/a pela PRPE, e deverá, obrigatoriamente, comparecer no Setor de Serviço Social, na

data e hora informada, a fim de renovar a concessão da bolsa, onde serão observados os seguintes

critérios:

I - o/a estudante deverá manter estrita observância às condicionalidades do art. 3° e também de

seus parágrafos expostos nesta Portaria;

II - o/a estudante deverá manter as demais condições de elegibilidade;

III - o/a estudante deverá ter tido desempenho acadêmico satisfatório com aprovação mínima em

cinquenta por cento das disciplinas cursadas semestralmente, salvo se as reprovações

sobrevenham de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado à PRPE;

IV - o/a estudante deverá ter seguido o estabelecido em seu Plano de Trabalho.

§1º. Fica condicionado que para cada renovação da BAEIQ, será estabelecido novo termo de

compromisso e novo Plano de Trabalho do/a Estudante, em conjunto com a DAE, e, se deferida a

solicitação, os dados pertinentes devem ser encaminhados à DGA para providências.

§2º. O/A estudante será notificado/a do resultado de sua solicitação de renovação e no caso de

indeferimento fica válido o trâmite recursal disposto nos incisos IV, V e VI do art. 6º desta Portaria.
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Art. 8º. O prazo para atendimento nesta portaria não ultrapassará o prazo médio do curso

acrescido de dois semestres letivos.

DO COMPROMISSO

Art. 9º. Ao se inscrever, o/a estudante declara ter conhecimento e acata toda a normatização

vinculada a esta Portaria, bem como se compromete a:

I - atualizar, sempre que necessário, as informações pessoais no SIGAA, incluindo-se endereços

pessoal, eletrônico/e-mail e de contato telefônico;

II - informar à PRPE sempre que houver trancamento de matrícula, não renovação ou

cancelamento de matrícula em disciplinas e/ou afastamento para mobilidade nacional ou

internacional, com o envio de e-mail para servicosocial.prpe@ufcat.edu.br;

III - manter as informações socioeconômicas atualizadas por meio do Cadastro Único-SIGAA da

PRPE;

IV - não reprovar por falta nas disciplinas matriculadas no semestre salvo quando justificado

conforme inciso IV do art. 10;

V - atender ao disposto na PASE, Resolução CONSUNI nº 44/2017, e/ou naquelas que a sucederem,

bem como às demais normas a ela vinculadas;

VI - cumprir todos os deveres de estudantes e não cometer infrações disciplinares, aplicáveis

aos/às estudantes da UFCAT, conforme o disposto no Regimento Geral da UFCAT.

DO DESLIGAMENTO

Art. 10. Garantidos a ampla defesa e o contraditório, após estudo realizado pela PRPE, as

modalidades de atendimento recebidas poderão ser suspensas ou canceladas, em qualquer uma

das seguintes condições:

I - não submeter inscrição ao Programa de Bolsa Permanência MEC e/ou não organizar a

documentação conforme estabelecido no art. 3º desta Portaria;

II - ter homologada a concessão de Bolsa pelo Programa Permanência MEC conforme §1º do art.

3º;

III - desempenho acadêmico insuficiente conforme inciso III do Art. 7º desta Portaria;

IV - reprovação por falta que não sobrevenha de caso fortuito ou força maior devidamente

comprovado à PRPE;

V - mudança da realidade socioeconômica do/a discente;
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VI - comprovação de falsidade ideológica;

VII - estar inadimplente com a PRPE/UFCAT com relação à concessão e/ou renovação desta bolsa

e/ou outras ações da assistência estudantil;

VIII - não atender ao disposto na PASE, Resolução CONSUNI nº 44/2017 e/ou naquelas que a

sucederem, bem como às demais normativas a ela vinculadas;

IX - descumprir os deveres dos/as estudantes dispostos no Regimento Geral da UFCAT;

X - conclusão do curso de graduação;

XI - trancamento de matrícula;

XII - desligamento da UFCAT.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. O/A estudante deverá atender às convocações da PRPE para participar de reuniões de

forma presencial ou virtual, sempre que necessário, a fim de que possa obter elucidação sobre os

Programas de Assistência Estudantil da UFCAT, conhecer a equipe, tirar dúvidas, assinar o Termo de

Compromisso da Bolsa a que será vinculado/a e preencher plano de trabalho do/a estudante.

Parágrafo único. A não participação do/a estudante nas reuniões supracitadas, a não assinatura do

Termo de Compromisso e/ou o não preenchimento do Plano de Trabalho do/a Estudante implicará

em sua exclusão da BAEIQ, exceto quando houver impedimento, devidamente justificado e

comprovado, que será avaliado pela DAE da PRPE.

Art. 12. As informações ou documentações apresentadas pelo/a estudante durante o processo de

solicitação de participação na bolsa, para análise de estudo de sua realidade, bem como de seu

pertencimento étnico, serão de sua responsabilidade, sob pena de responder aos artigos 297 - 299

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

Art. 13. A qualquer tempo esta Portaria poderá ser alterada, revogada ou anulada, no todo ou em

parte, seja por decisão unilateral da PRPE, seja por motivo de interesse público ou exigência legal,

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

qualquer natureza.

Art. 14. Todo e qualquer atendimento a estudantes de graduação da UFCAT, seja ele direto ou

indireto, será garantido somente quando os recursos financeiros estiverem disponibilizados para

este fim, podendo ser suspenso por falta de recursos.

Art. 15. A solicitação do/a candidato/a nesta Portaria implica o conhecimento e a aceitação tácita

das condições estabelecidas, das quais não poderá alegar desconhecimento.
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Parágrafo único. A adesão à presente Portaria implica no consentimento da utilização e divulgação

de seus dados pessoais pertinentes à publicidade deste certame.

Art. 16. A PRPE divulgará, sempre que necessário, normas complementares e avisos oficiais no

endereço eletrônico https://ccom.catalao.ufg.br/

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Políticas Estudantis.

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXOS

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO E DE RESIDÊNCIA (PARA ESTUDANTE

QUILOMBOLA).

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO E DE RESIDÊNCIA (PARA ESTUDANTE

INDÍGENA).
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