
Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão – UFCAT

Pró-Reitoria de Políticas Estudantis – PRPE

Processo SEI N°: 23070.025960/2022-78

PORTARIA PRPE/UFCAT Nº 06, DE 16 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o atendimento direto, em caráter excepcional e

emergencial, a estudantes indígenas e quilombolas que

ultrapassaram o tempo limite de participação no Programa

Bolsa Permanência - MEC e cria o Programa de Atendimento

Emergencial a Estudantes Indígenas e Quilombolas (PAEIQ) e

revoga-se a Portaria PRPE/UFCAT Nº 7, de 14 de abril de 2021.

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 001, de 16 de dezembro de 2019, 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, e, agora, por consequência à Universidade Federal de Catalão,

por meio de políticas de ações afirmativas que favoreçam a entrada de estudantes indígenas e

quilombolas;

Considerando os objetivos do Programa Nacional de Assistência Estudantil - 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 nº 7.234/2010;

Considerando o prazo estabelecido para que estudantes participantes do Programa de Bolsa

Permanência (PBP) – MEC finalizem sua graduação de acordo com a Portaria MEC nº 389/2013;
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Considerando a importância de contribuir para a permanência e conclusão do curso de graduação

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

vulnerabilidades socioeconômicas;

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

Considerando a manutenção dos objetivos do Programa de Bolsa Permanência, instituído pela

Portaria MEC nº 389/2013, visando: I - viabilizar a permanência, no curso de graduação, de

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas e

quilombolas; II - reduzir custos de manutenção de vagas ociosas em decorrência de evasão

estudantil; e III - promover a democratização do acesso ao ensino superior, por meio da adoção de

ações complementares de promoção do desempenho acadêmico;

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 reunião realizada em 31/03/2022, de forma remota, entre a PRPE e a representação

de estudantes indígenas e quilombolas da UFCAT, que opinaram favoráveis por essa medida;

Considerando reunião realizada em 12/04/2022, de forma remota, entre a PRPE e a Secretaria de

Ações Afirmativas (SEAF/UFCAT), que opinaram favoráveis por essa medida;

Considerando reunião realizada em 16/05/2022, de forma remota, entre a equipe PRPE, que

opinou favorável por essa medida;  e

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, em caráter excepcional e emergencial, o Programa de Atendimento Emergencial a

Estudantes Indígenas e Quilombolas (PAEIQ), que deixaram de ser atendidos/as, a partir do ano de
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2022, pelo Programa Bolsa Permanência (PBP) - MEC, por terem excedido o tempo máximo de

vinculação previsto pela Portaria MEC nº 389/2013.

Art. 2º O atendimento ao/à estudante incluído/a no PAEIQ se dará pela concessão da Bolsa PAEIQ

pelo prazo de até 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por até mais 12(doze) meses.

Art. 3º O valor mensal da Bolsa PAEIQ será de R$500,00 (quinhentos reais).

Art. 4º A Bolsa PAEIQ poderá ser acumulada com as demais bolsas do Programa de Assistência

Estudantil da UFCAT e com as bolsas de alimentação emergencial criadas no contexto da

pandemia.

Art. 5º A Bolsa PAEIQ poderá ser acumulada com bolsas acadêmicas, desde que não haja

impedimento por parte das respectivas bolsas acadêmicas.

Art. 6º O/A estudante elegível para inclusão no PAEIQ deverá atender aos seguintes requisitos:

I - ser estudante indígena ou quilombola;

II - estar regularmente matriculado/a em curso de graduação presencial na UFCAT, com status

ativo/formando, conforme verificado junto ao Sistema Integrado de Gestão de Atividade

Acadêmica (SIGAA);

III - apresentar comprovada situação de renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário

mínimo vigente no país através de cadastro único atualizado junto ao SIGAA Assistência Estudantil;

IV - ter tido o atendimento finalizado, a partir de 2022, pelo Programa Bolsa Permanência - MEC

em razão de ter excedido o tempo máximo de permanência, conforme determina a Portaria MEC

nº 389/2013;

V - elaborar plano de trabalho junto ao curso e a PRPE, inclusive subscrito por seu/sua

respectivo(a) coordenador(a), para integralização máxima possível de carga horária, em menor

tempo, durante o período do atendimento emergencial; e

VI - comprometer-se em manter frequência, mediante termo específico a ser subscrito pelo/a

estudante, em todas as disciplinas cursadas, em cada período letivo, superior a 75% (setenta e

cinco por cento).

Art. 7º Cada estudante receberá, individualmente, um comunicado da PRPE, enviado para o e-mail

cadastrado no SIGAA, indicando o prazo de desligamento do PBP, de acordo com o MEC, no qual

será agendado contato com as/os profissionais que atuam no acompanhamento pedagógico e

socioassistencial da PRPE/UFCAT.
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Art. 8º Para solicitar inserção no PAEIQ o/a estudante deverá preencher formulário que será

encaminhado pela PRPE, após ter se reunido com as/os profissionais que atuam no

acompanhamento pedagógico e socioassistencial.

Art. 9º As/Os profissionais que atuam no acompanhamento pedagógico e socioassistencial da

PRPE indicarão em plano de trabalho individualizado e construído com a participação de cada

estudante e de um/a docente representante de seu curso:

I - os indicativos da possibilidade de evasão devido ao cancelamento da Bolsa Permanência MEC,

mediante confirmação de atendimento aos critérios estabelecidos no art. 6º;

II - demonstração de possibilidade de conclusão do curso superior em andamento, dentro do limite
máximo de concessão da Bolsa PAEIQ, conforme estabelecido no art. 2º da presente Portaria, a
partir do entendimento de que se obterá aprovação nas disciplinas remanescentes, bem como,
respeito ao tempo máximo de integralização do curso permitido nas normativas próprias à
espécie.

§1º Se a execução do plano de trabalho não for cumprida pelo/a estudante, a cada semestre
letivo, o atendimento será descontinuado.

§2º Se não for possível estabelecer o plano de trabalho, a solicitação à bolsa PAEIQ será
indeferida.

§3º Ao/À estudante inscrito/a e não elegível será informado pela PRPE os motivos do

indeferimento da solicitação de inclusão no PAEIQ, da qual caberá recurso no prazo de 5 (cinco)

dias dirigido à Diretoria de Atenção ao Estudante (DAE).

Art. 10. O PAEIQ seguirá sob supervisão da DAE para o acompanhamento da execução do

Programa de Bolsa Permanência - MEC.

Art. 11. A qualquer momento poderá ser solicitado e/ou apresentado parecer dos setores

responsáveis pelo acompanhamento pedagógico e socioassistencial que visem atualizar a situação

acadêmica e a situação socioeconômica do/a estudante que participa do PAEIQ.

Art. 12. O/A estudante deverá assinar o Termo de Compromisso da Bolsa PAEIQ e atender às

convocações dos setores administrativos envolvidos na execução e acompanhamento do PAEIQ.

Art. 13. O atendimento excepcional a estudantes indígenas e quilombolas previstos no presente

Programa será encerrado nas seguintes situações:

I - conclusão do curso de graduação;

II - mudança da realidade socioeconômica;
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III - ter alcançado o tempo máximo definido nesta Portaria e/ou no plano de trabalho descrito no

art. 6º, V, e art. 9º, II;

IV - constar status junto ao Sistema Integrado de Gestão de Atividade Acadêmica (SIGAA) diverso

de ATIVO ou FORMANDO;

V- reprovação por falta;

VI - a não assinatura do Termo de Compromisso da Bolsa ou a não participação nas convocações

descritas no art. 12;

VII - prática de atos não condizentes com o ambiente universitário;

VIII - falsidade ideológica;

IX - por solicitação própria.

Parágrafo único. A qualquer tempo poderá ser suspenso o pagamento do atendimento e, caso

haja recebimentos indevidos, o/a estudante deverá proceder a devolução do valor ao erário por

meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Art. 14. É de inteira responsabilidade do/a estudante, atualizar, sempre que necessário, as

seguintes informações:

I - dados pessoais e bancários, incluindo-se endereços pessoal, eletrônico/e-mail e contato

telefônico no SIGAA;

II - trancamento de matrícula, não renovação de matrícula, recurso por perda de vaga,

afastamento para mobilidade nacional ou internacional, transferência interna ou novo ingresso em

curso de graduação, junto a PRPE.

Art. 15. Os recursos financeiros endereçados para o financiamento da Bolsa PAEIQ serão oriundos

de recursos do PNAES enviados à UFCAT pelo Governo Federal.

Parágrafo único. Como todo programa da PRPE, o repasse financeiro de que trata esta Portaria

está condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira de recursos da UFCAT, podendo ser

suspenso por falta de recursos.

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Políticas Estudantis.

Art. 17. A presente portaria revoga a Portaria PRPE/UFCAT Nº 7, de 14 de abril de 2021.

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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EMERSON GERVÁSIO DE ALMEIDA

Pró-Reitor Pro Tempore de Políticas Estudantis – PRPE

Portaria Nº 447/2021 - UFCAT
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