
EDITAL

Complementar e Re�ficação ao Edital UFG/PRAE N° 83/2021 de 08 de março de 2021

ONDE SE LÊ:

2.1.1. Terão prioridade nesta seleção, os estudantes oriundos da rede pública de educação básica e com renda
familiar mensal per capta de até 1,5 salários-mínimos vigente no País.

LEIA-SE:

2.1.1. Terão prioridade nesta seleção, os estudantes oriundos da rede pública de educação básica e com renda
mensal bruta familiar per capita inferior ou igual a um (1) salário-mínimo vigente no País.

ONDE SE LÊ:

6.4. A verificação da renda per capta, de caráter classificatório, consistirá no cálculo da renda familiar do
estudante, dividida entre o número de membros, conforme Planilha Núcleo Familiar, entregue no ato da
inscrição.

6.4.1. A PRAE poderá solicitar, a qualquer tempo, os documentos que comprovem as informações fornecidas
pelo estudante sobre sua situação socioeconômica.

LEIA-SE:

6.4. A verificação da renda per capta, de caráter classificatório, será realizado pela Coordenação de Serviço
Social (CSS), de acordo com a documentação anexada no Cadastro Único no SIGAA.

6.4.1. A CSS poderá solicitar, a qualquer tempo, outros documentos, inclusive os originais da documentação
anexada no SIGAA. Poderão ser realizados contatos telefônicos, envio de e-mail, entrevistas ou visitas
domiciliares ao Núcleo Familiar ou à rede de apoio do estudante.

ONDE SE LÊ:

6.4.3. Terão prioridade de atendimento os estudantes com renda familiar per capta inferior a 1,5 salários-
mínimos vigente no país.

LEIA-SE:

6.4.3. Terão prioridade de atendimento os estudantes com renda familiar per capta inferior ou igual a um (1)
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salário-mínimo vigente no país.

Excluir o item 6.5.2 a seguir:

6.5.2. Poderão ser contemplados estudantes com renda superior, caso o número de estudantes classificados e
com renda familiar per capta inferior a 1,5 salários-mínimos seja menor que a quandade de bolsas
disponibilizadas.

Maísa Miralva da Silva
Pró-Reitora de Assuntos Estudan�s

PRAE/UFG

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Pró-Reitora, em 17/03/2021, às
16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1946850 e o código CRC 4F9BBA32.

Referência: Processo nº 23070.012546/2021-18 SEI nº 1946850
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