
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO  

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS ESTUDANTIS 

 

Processo SEI N°: 23070.019029/2021-70. 
 

                           PORTARIA PRPE/UFCAT Nº 7, DE 14 DE ABRIL DE 2021  

Dispõe sobre o atendimento direto, em caráter excepcional, a 
estudantes indígenas e quilombolas que ultrapassaram o tempo limite  

de participação no Programa Bolsa Permanência 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 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 001/2019, de 16 de dezembro de 2019, que manteve, no âmbito da UFCAT, os 
procedimentos acadêmicos e administrativos disciplinados pelas normas da Universidade tutora UFG até a 
aprovação de Estatuto próprio da UFCAT, e as Portarias PRPE/UFCAT n.º 2/2021 e n.º 3/2021, e, ainda, o 
disposto no Decreto n.º 7.234, de 19 de julho de 2010 da Presidência da República, e na Portaria n.º 
389/MEC de 09 de maio de 2013, 
 
Considerando a importância de fortalecer o Programa UFGInclui, instituído pela Resolução CONSUNI n.º 
29/2008, democratizar gradativamente o acesso ao Ensino Superior Público Federal  por meio de política de 
ações afirmativas, e contribuir com a permanência e conclusão do curso de graduação por estudantes 
indígenas e negros quilombolas em situação de desigualdade social, ingressantes pelas diversas 
modalidades de acesso à Universidade Pública Federal;  
 
Considerando os objetivos do PNAES (Decreto n.º 7.234/2010), em especial, os estabelecidos no artigo 2º, 
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; 

Considerando a necessidade de atendimento especial aos/as estudantes indígenas e negros quilombolas, 
os quais podem enfrentar maiores desafios para permanência no ambiente universitário dado o contexto 
sociohistórico, acadêmico e cultural, podendo levar à necessidade de prazos maiores que os regulamentares 
para conclusão de seus cursos, conforme estabelecido na Instrução Normativa n.º 003/2016, da Câmara 
Superior da Graduação da UFG, e no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) dos cursos de graduação; 

Considerando o Ofício-Circular Nº 19/2020/CGRED/DIPPES/SESU/SESU-MEC, que recomenda às instituições 
de ensino que procedam minuciosa revisão em todos os cadastros de inscrição sob sua gestão, registrados 
no SISBP na situação de “Autorizado” ou “Bloqueado”, de forma a identificar possíveis inconformidades 
envolvendo o §7º do art. 4º e demais incisos do art. 5º da Portaria nº 389/2013, também nesses casos, 
devendo efetuar a finalização dos cadastros irregulares, observada a prévia notificação do estudante;  

Considerando a PORTARIA PRPE/UFCAT Nº 2, DE 15 DE MARÇO DE 2021, que dispõe sobre os atendimentos 
da Política de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Catalão;  

Considerando a PORTARIA PRPE/UFCAT Nº 5, DE 25 DE MARÇO DE 2021, que regulamentou o Atendimento 
Emergencial Estudantil, consoante o disposto na Resolução CONSUNI N° 44/2017;  

Considerando o contexto de saúde pública com a pandemia do coronavírus (COVID-19) e suas complexas 
consequências econômicas, sociais e humanitárias e enormes prejuízos para a política de educação, o que 
afeta ainda mais àqueles/as que vivem fora dos centros urbanos e apresentam maiores dificuldades 



 
relacionadas à conectividade, à sobrevivência e permanência na universidade,  

RESOLVE:  

Art. 1º. Instituir, em caráter emergencial, o Atendimento Excepcional a Estudantes Indígenas e Quilombolas 
(AEIQ), que deixaram de ser atendidos/as pelo Programa de Bolsa Permanência (PBP) - MEC, por terem 
excedido o tempo máximo de vinculação previsto na Portaria 389/2013.  

Art. 2º. O atendimento ao/à estudante incluído/a no AEIQ se dará pela concessão da Bolsa pelo prazo de 
até 12(doze) meses no valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais).  

Art. 3º. Os critérios para participação no Atendimento Excepcional a Estudantes Indígenas e Quilombolas 
(AEIQ) são:  

I - estar regularmente matriculado/a em componente(s) curricular(es) de curso de graduação presencial na 
UFCAT, com status ATIVO ou ATIVO-FORMANDO no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA);  

II - não ter graduação concluída;  

III - ter sido excluído/a do Programa de Bolsa Permanência (PBP) - MEC em razão de ter excedido o tempo 
máximo de permanência permitido em Portaria específica (n.º 389/2013);  

IV - apresentar integralização curricular superior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento), comprovada 
pelo extrato acadêmico; 

V - não participar, prioritariamente, de nenhum atendimento direto;  

VI - ser oriundo/a da rede pública de educação básica;  

VII - apresentar renda mensal bruta familiar per capita inferior ou igual a um salário mínimo e meio, aferido 
e validado pela PRPE; 

VIII - estar adimplente com a PRPE/UFCAT, caso participe, ou já tenha participado de outras ações de 
atenção estudantil;  

IX - atender ao disposto na PASE, Resolução CONSUNI n.º 44/2017, e demais normativas a ela vinculadas; 

X - estar prioritariamente com Cadastro Único atualizado no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas - SIGAA (Assistência ao Estudante).  

Art 4º. Para solicitar o Atendimento Excepcional a Estudantes Indígenas e Quilombolas (AEIQ) fica 
estabelecido o seguinte fluxo e procedimentos:  

I - o/a estudante deverá preencher o formulário que será encaminhado pela secretaria da PRPE, com no 
mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, para o endereço eletrônico que consta cadastrado no SIGAA, 
conforme calendário de desligamento do PBP - MEC;  

II - o/a profissional de Serviço Social deverá emitir parecer do/a estudante solicitante com análise da 
realidade socioeconômica, confirmação dos requisitos do Art. 3º e apresentação da necessidade de 
atendimento, vinculado aos objetivos de contribuir para a permanência estudantil no curso de graduação e 
evitar a evasão devido ao cancelamento da Bolsa Permanência MEC; 

III - o parecer social deverá ser encaminhado à Coordenação de Políticas de Permanência (CPP/PRPE) que 
convocará o/a estudante, para juntamente com um representante da Coordenação do curso de graduação 
de vinculação do/a estudante, para estabelecerem um plano de trabalho de forma a permitir que o/a 



 
estudante conclua o referido curso no prazo estabelecido nesta Portaria e observados os prazos constantes 
no PPC dos cursos. 

Art. 5º. O parecer final e o plano de trabalho deverão ser atribuídos à Pró-Reitora de Políticas Estudantis 
para decisão e encaminhamentos. 

Parágrafo único. O/A estudante que tiver sua solicitação indeferida poderá apresentar recurso junto ao 
Setor de Serviço Social no prazo de até 2 (dois) dias úteis de sua ciência. 

Art. 6º. O/A estudante poderá, a qualquer momento, ser convocado/a para entrevista, se necessário  em 
ambiente virtual, enquanto durar a crise da pandemia pela COVID-19.  

Art. 7º. O/A estudante, em situação de deferimento do AEIQ, deverá obrigatoriamente assinar o Termo de 
Compromisso. 

Art. 8º. O Atendimento Excepcional a Estudantes Indígenas e Quilombolas (AEIQ) será encerrado nas 
seguintes situações: 

I - conclusão do curso de graduação; 

II - ter alcançado o tempo máximo definido nesta Portaria;  

III - constar status no CGA/PROGRAD - SIGAA como TRANCADO ou INATIVO;  

IV - 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. 9°. É de total responsabilidade do/a estudante atualizar, sempre que necessário no Portal do Discente 
e no SIGAA Assistência ao Estudante, o Cadastro Único, os dados pessoais e bancários, endereço pessoal, 
eletrônico/e-mail e número de telefone (com DDD), assim como informar ao Setor de Serviço Social da PRPE 
antecipadamente interesse em trancamento de matrícula, não renovação ou cancelamento de matrícula em 
disciplinas e/ou afastamento para mobilidade nacional ou internacional.  

Parágrafo único. A comunicação da PRPE com os/as estudantes será realizada sempre utilizando-se os dados 
que constam no perfil do/a estudante no SIGAA.  

Art. 10. Se for comprovada omissão e inveracidade nas informações prestadas, o/a estudante será 
desligado/a e obrigado/a a devolver os valores recebidos indevidamente, e responderá administrativamente 
conforme o Regimento da UFG/UFCAT, além das esferas civil e penal, conforme as legislações em vigor.   

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Políticas Estudantis.  

   Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

      Emerson Gervásio de Almeida 

Pró-reitor Pro Tempore de Políticas Estudantis - PRPE/UFCAT 

Portaria nº 006/2020 


