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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

 

  

PORTARIA SEI Nº 8, DE 15 DE MARÇO DE 2022

 

PORTARIA CONJUNTA PRAE/PROGRAD/SIN

 

Dispõe sobre o
atendimento direto a
estudantes indígenas e
quilombolas que não são
atendidos pelo Programa
Bolsa Permanência (PBP) -
MEC e revogam-se as
PORTARIA SEI Nº 9, DE 12
DE MARÇO DE 2021,
PORTARIA SEI Nº 15, DE 19
DE ABRIL DE 2021,
PORTARIA SEI Nº 23, DE 07
DE JULHO DE 2021,
PORTARIA SEI Nº 40, DE 09
DE DEZEMBRO DE 2021 e
PORTARIA SEI Nº 41, DE 20
DE DEZEMBRO DE 2021.

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e
a Secretaria de Inclusão (SIN), da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições institucionais e,
em acordo com os objetivos da Política de Assistência Estudantil, Resolução CONSUNI nº 44/2017, com o
disposto no Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, da Presidência da República, com a Portaria
MEC nº 389, de 09 de maio de 2013, e CONSIDERANDO:

a) 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;

b) os objetivos do PNAES, em especial, os itens 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 do artigo
segundo do Decreto 7234/2010;

c) a importância de contribuir para a permanência e conclusão do curso de graduação de estudantes indígenas e
negros quilombolas, notadamente os que apresentam baixa renda e maiores dificuldades socioeconômicas para
se manter;
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d) a necessidade de atendimento especial aos 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;

e)  que a seleção para os Programas de Assistência Estudantil da PRAE/UFG apresenta condicionantes
focalizados nas situações de estudantes com mais baixa renda para o atendimento e que essa seleção coaduna
com os propósitos da PASE/UFG e do Plano Nacional de Assistência Estudantil/PNAES;

f) o acompanhamento acadêmico dos estudantes atendidos pelo Programa Bolsa Permanência (PBP) - MEC;

g) a não disponibilização de vagas suficientes para a inserção de todos os estudantes indígenas e negros
quilombolas da UFG, que aguardam desde 2020 para se inscreverem no Programa de Bolsa Permanência
(PBP) – MEC;

h) a PORTARIA PRAE SEI Nº 2, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 que dispõe sobre os atendimentos da
Política de Assistência Estudantil da PRAE/UFG;

i) a PORTARIA SEI Nº 12, DE 16 DE MARÇO DE 2021 que regulamenta a Bolsa Canguru;

j) 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 o Programa de Atendimento Especial a Estudantes indígenas e negros quilombolas (PAEIQ),
ingressantes pelo Programa UFGInclui ou Educação Intercultural e que não são atendidos pelo Programa
Bolsa Permanência (PBP) – MEC.

Parágrafo único. Fica estabelecida a Coordenação de Vinculação do Estudante (CVE).

a) No caso de estudante ingressante pelo Programa UFGInclui, a CVE  será vinculada à Secretaria de Inclusão
(SIN).

b) No caso de estudante ingressante do curso Educação Intercultural Indígena,  a CVE  será vinculada à
Coordenação da Educação Intercultural (CEI).

 

DO PROGRAMA

Art. 2o O atendimento ao estudante de graduação presencial incluído no PAEIQ é uma modalidade de
Atendimento Direto, definido pela Portaria PRAE Nº 02, de 08 de fevereiro de 2021, e se dará pela concessão
da Bolsa denominada PAEIQ.

§ 1o A Bolsa PAEIQ consiste no repasse financeiro de mensalidade no valor definido em portaria própria da
PRAE, diretamente em conta corrente do estudante e totalizará, no máximo, doze mensalidades anuais.

§ 2o Caso o estudante esteja cursando graduação em Educação Intercultural, que é realizada em regime de
alternância de etapas, sendo duas presenciais realizadas nas estruturas da UFG e outras duas etapas
presenciais em terras indígenas, os pagamentos das mensalidades se darão o ano todo. Durante as etapas
do curso que se realizam na UFG serão garantidas as refeições nos Restaurantes Universitários desta
Universidade.
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Art. 3o Se durante o atendimento do estudante pelo PAEIQ houver a disponibilização de inscrições ao
Programa de Bolsa Permanência do MEC (PBP/MEC), o atendimento pelo PAEIQ cessará tão logo
o estudante tenha homologada sua participação no PBP/MEC.

Parágrafo único. Havendo inscrições ao PBP/MEC, caso o estudante não se inscreva, ou não providencie toda
a documentação necessária para ter sua candidatura homologada, não poderá ser atendido pelo PAEIQ, a não
ser que não sejam disponibilizadas vagas suficientes para atendimento de toda a demanda da UFG.

Art. 4o A cumulatividade da Bolsa PAEIQ segue os regramentos dados para o Atendimento Direto (Portaria
PRAE Nº 02, de 08 de fevereiro de 2021) e para a Bolsa Canguru regulamentada pela PORTARIA SEI Nº 12,
DE 16 DE MARÇO DE 2021.

 

DA ELEGIBILIDADE

Art. 5o O estudante elegível para inclusão no PAEIQ deverá atender aos seguintes requisitos:

I - estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial na UFG, com status ATIVO ou ATIVO-
FORMANDO, definido pelo Centro de Gestão Acadêmica (CGA);

II - apresentar Cadastro Único/SIGAA do semestre de solicitação do PAEIQ e encaminhar a documentação
comprobatória conforme o Anexo II dos formulários da PRAE;

III - prioritariamente, apresentar comprovada situação de renda familiar bruta mensal per capita de até meio
salário-mínimo vigente no país;

IV - não ser atendido pelo Programa de Bolsa Permanência do MEC (PBP/MEC);

V - ser oriundo da rede pública de educação básica;

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

§ 1o Se o estudante não tiver o Cadastro Único/SIGAA com informações atualizadas, ele deverá providenciar
o preenchimento completo do Cadastro Único no Portal Discente/SIGAA, conforme instruções em
https://prae.ufg.br/p/1055-formularios.

§ 2º Para os estudantes vinculados à Educação Intercultural que estiverem em terras indígenas, o prazo de
preenchimento do SIGAA será até julho de 2022, quando estarão na etapa presencial na UFG. 

§ 3o  Para que o estudante desligado da Bolsa Permanência/PBP-MEC, por ter excedido o tempo máximo de
permanência permitido pelo programa, possa pleitear a bolsa PAEIQ, ele deverá apresentar integralização
curricular mínima de 60% comprovada pelo histórico acadêmico.

 

DO ATENDIMENTO

Art. 6o Para solicitar inserção no PAEIQ, o estudante deverá ser indicado pela CVE à PRAE, via SEI,
juntamente com o Termo de Compromisso assinado pelo estudante, comprometendo-se com o regramento
dado por esta portaria e regulamentação vinculada.

Parágrafo único. A CVE acompanhará o estudante incluído no PAEIQ para fins de cumprimento do
estabelecido nesta Portaria, na perspectiva da diplomação dos atendidos.

Art. 7o Se o estudante tiver sido desligado do PBP/MEC por ter excedido o tempo máximo de permanência
neste programa, além dos documentos citados no artigo 6o, a CVE deverá encaminhar à DAE/PRAE via SEI,
um Plano de Trabalho construído e validado conjuntamente entre o estudante e Coordenador do seu curso,
listando as disciplinas a serem cursadas semestralmente até a sua integralização curricular.

https://prae.ufg.br/p/1055-formularios
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Parágrafo único. O Plano de trabalho deverá ser elaborado e assinado, conjuntamente pelo estudante e pelo
Coordenador do seu curso, atestando a sua factibilidade.

Art. 8o A DAE/PRAE comunicará à CVE a lista dos estudantes que terão o encerramento do atendimento pelo
PBP/MEC, noventa dias antes do prazo final, e a CVE notificará cada estudante.

§ 1o Nesta notificação, a CVE apresentará o Programa PAEIQ ao estudante a ser desligado do PBP/MEC e,
sendo de interesse deste, sua participação deverá ser protocolada no SEI, quarenta e cinco dias antes do prazo
final de vigência do atendimento pelo PBP/MEC. Esse o processo de solicitação de inclusão, com todos os
documentos, deverá ser direcionado à PRAE, em conformidade com o descrito nesta portaria.

§ 2o O estudante que no fim da vigência do atendimento pela PBP/MEC apresentar integralização curricular
mínima de 60%, poderá solicitar o atendimento pelo PAIEQ, sendo de sua responsabilidade procurar a CVE
para iniciar o processo no SEI, devendo apresentar um Termo de  Compromisso, devidamente assinado.

§ 3o O estudante vinculado à Educação Intercultural poderá efetuar essa assinatura até julho de 2022, quando
estarão na etapa presencial na UFG. 

Art. 9o O atendimento a estudantes desligados do PBP/MEC, por ter excedido o tempo máximo de
permanência neste programa, terá o seguinte fluxo:

I - Para cada solicitação, a Diretoria da Atenção Estudantil da PRAE - DAE/PRAE emitirá parecer de acordo
com o disposto nessa Portaria.

a) Se deferido, deverá indicar o número máximo de mensalidades (m) da Bolsa PAEIQ, conforme Anexo
I, sendo até vinte e quatro.

b) Se indeferido, o processo será encaminhado à CVE e ao estudante para conhecimento.

c) Em caso de recurso à decisão da DAE/PRAE, a CVE encaminhará, via SEI, a justificativa consubstanciada
para análise e manifestação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

II - O processo com o parecer da DAE/PRAE deverá ser atribuído à Pró-Reitora de Assuntos Estudantis que o
analisará e, após decisão, o encaminhará à CVE e ao estudante para conhecimento, e à DAE/PRAE para as
providências.

III - Para renovar a bolsa no semestre seguinte,  o estudante deverá ter integralizado, no semestre anterior, um
mínimo de i+(1–i)/(m/6) (em que i é o percentual integralizado e m é o número de mensalidades definido no
Art. 9o item I-a) e deverá apresentar à DAE/PRAE e SIN, o histórico acadêmico e um relatório comparando o
que foi previsto no plano de trabalho e o que foi efetivamente executado. 

a) Se o estudante não tiver executado o previsto, ele deverá apresentar justificativa e readequar o Plano de
Trabalho, apresentando-o à CVE que deverá incluí-lo no processo SEI vinculado para
avaliação/acompanhamento da PRAE.

IV - A DAE/PRAE e a CVE deverão analisar o relatório do estudante e emitir parecer conjunto deferindo ou
indeferindo a continuidade do atendimento.

a) A DAE/PRAE e a CVE poderão constituir uma banca para realizar esta análise e contar com a participação
das Coordenações de Assuntos Estudantis das Unidades Acadêmicas.

b) Se a análise resultar em aprovação, continua-se o atendimento ao estudante até  o final do próximo semestre
letivo e até atingir o número máximo de mensalidades aprovado.

c) Se a análise resultar em reprovação, a PRAE e a CVE comunicarão ao estudante que será finalizado o seu
atendimento pelo PAEIQ.

d) O estudante poderá interpor recurso à decisão de cancelamento, apresentando justificativa, via SEI. A
justificativa será analisada pela DAE/PRAE, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a sua
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comunicação.

Art. 10o O atendimento a estudantes que nunca foram contemplados pelo Programa de Bolsa Permanência do
MEC (PBP/MEC), terá o seguinte fluxo:

I - Para cada solicitação, a Diretoria da Atenção Estudantil da PRAE - DAE/PRAE emitirá parecer de acordo
com o disposto nessa Portaria.

a) Se deferido, deverá indicar o número máximo de mensalidades (m) da Bolsa PAEIQ, conforme Anexo II.

b) Se indeferido, o processo será encaminhado à CVE e ao estudante para conhecimento.

c) Em caso de recurso à decisão da DAE/PRAE, a CVE encaminhará, via SEI, a justificativa consubstanciada
para análise e manifestação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

II - O processo com o parecer da DAE/PRAE deverá ser atribuído à Pró-Reitora de Assuntos Estudantis que o
analisará e, após decisão, o encaminhará à CVE e ao estudante para conhecimento, e à DAE/PRAE para as
providências.

III - Para renovar a bolsa no semestre seguinte,  o estudante deverá ter integralizado, no semestre anterior, um
mínimo de i+(1–i)/(m/6) (em que i é o percentual integralizado e m é o número de mensalidades definido no
Art. 10o item I-a) e deverá apresentar à DAE/PRAE e SIN, o histórico acadêmico.

 

DO COMPROMISSO

 

Art. 11 Ao se inscrever, o estudante declara ter conhecimento e acata toda a normatização vinculada a esta
portaria, bem como se compromete a:

I - atualizar, sempre que necessário, as seguintes informações:

a) pessoais no SIGAA, incluindo-se endereços pessoal, eletrônico/e-mail e de contato telefônico;

b) 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 dae.prae@ufg.br 

II - manter as informações socioeconômicas atualizadas por meio do Cadastro Único-SIGAA da PRAE;

III - manter frequência mensal superior ou igual a 75% nas disciplinas matriculadas no semestre;

IV - atender ao disposto na PASE, Resolução CONSUNI no 44/2017, e demais normas a ela vinculadas;

V - cumprir todos os deveres de estudantes, dispostos no Art. 178 do Regimento Geral da UFG;

VI - não cometer infrações disciplinares, aplicáveis aos estudantes da UFG, conforme o disposto nos
Artigos 180, 181 e 182, do Regimento Geral desta Universidade.

 

12. DO DESLIGAMENTO

 

Art. 12 Garantidos a ampla defesa e o contraditório, após estudo realizado pela PRAE, as modalidades de
atendimento recebidas poderão ser suspensas ou canceladas, em qualquer uma das seguintes condições:

a) conclusão do curso de graduação;

mailto:dae.prae@ufg.br
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b) trancamento de matrícula;

c) desligamento da UFG;

d) desempenho acadêmico insuficiente ou abaixo do estabelecido em termo de compromisso e plano de
trabalho para que o estudante integralize o curso no tempo planejado e coberto por esta Portaria;

e) mudança da realidade socioeconômica do discente;

f) comprovação de falsidade ideológica;

g) não manter frequência mensal superior a 75% em todas as disciplinas matriculadas no semestre;

h) ficar inadimplente com a PRAE/UFG, caso participe ou já tenha participado, de outras ações da atenção
estudantil;

i) não atender ao disposto na PASE, Resolução CONSUNI nº 44/2017 e demais normativas a ela vinculadas;

j) não cumprir todos os deveres dos estudantes, dispostos no Art. 178 do Regimento Geral da UFG.

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 13 O estudante deverá atender à convocação da PRAE para participar de uma reunião de forma presencial
ou virtual, a fim de que possa obter esclarecimentos sobre os Programas de Assistência Estudantil da UFG,
conhecer a equipe, tirar dúvidas e assinar o Termo de Compromisso da Bolsa a que será vinculado.

Parágrafo único. A não participação presencial ou virtual do estudante na reunião supracitada ou a não
assinatura do Termo de Compromisso implicará na sua exclusão da Bolsa PAEIQ, exceto quando houver
impedimento, devidamente justificado e comprovado, que será avaliado pela instância responsável pelos
Assuntos Estudantis do campus ao qual o estudante estiver vinculado.

 

Art. 14 As informações ou documentações apresentadas pelo estudante no processo em que solicita
participação no programa, para análise de estudo de sua realidade, 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. 15 A qualquer tempo esta portaria poderá ser alterada, revogada ou anulada, no todo ou em parte, seja por
decisão unilateral da PRAE, 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. 16 Todo e qualquer atendimento a estudantes de graduação da UFG, seja ele direto ou indireto, será
garantido somente quando os recursos financeiros estiverem disponibilizados para este fim.

 

Art. 17 Revogam-se as PORTARIAS SEI Nº 9, DE 12 DE MARÇO DE 2021, PORTARIA SEI Nº 15, DE 19
DE ABRIL DE 2021, PORTARIA SEI Nº 23, DE 07 DE JULHO DE 2021, PORTARIA SEI Nº 40, DE 09 DE
DEZEMBRO DE 2021 e PORTARIA SEI Nº 41, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.
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Art. 18 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

 

Art. 19 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

ANEXO I - Atendimento a estudantes desligados do PBP/MEC

A quantidade de mensalidades de bolsa que o discente fará jus será estabelecida conforme o quadro a seguir:

Cursos com integralização em OITO (8) semestres  Cursos com integralização em NOVE (9) semestres
Percentual Integralizado

do discente Número de Mensalidades  Percentual Integralizado do
discente Número de Mensalidades

a par�r de 60% até 62% 24  a par�r de 60% até 64% 24
acima de 62% até 71% 18  acima de 64% até 73% 18
acima de 71% até 83% 12  acima de 73% até 84% 12

acima de 83% 6  acima de 84% 6
     

Cursos com integralização em DEZ (10) semestres  Cursos com integralização em DOZE (12) semestres
Percentual Integralizado

do discente Número de Mensalidades  Percentual Integralizado do
discente Número de Mensalidades

a par�r de 60% até 66% 24  a par�r de 60% até 70% 24
acima de 66% até 75% 18  acima de 70% até 77% 18
acima de 75% até 85% 12  acima de 77% até 87% 12

acima de 85% 6  acima de 87% 6

 

ANEXO II - Atendimento a estudantes que nunca foram contemplados pelo Programa de Bolsa
Permanência do MEC

A quantidade de mensalidades de bolsa que o discente fará jus será estabelecida conforme o quadro a seguir:

Cursos com integralização em OITO (8) semestres  Cursos com integralização em NOVE (9) semestres
Percentual Integralizado do

discente
Número de

Mensalidades  Percentual Integralizado do
discente

Número de
Mensalidades

a par�r de 0% até 5% 60  a par�r de 0% até 4% 66
acima de 5% até 15% 54  acima de 4% até 13% 60

acima de 15% até 25% 48  acima de 13% até 22% 54
acima de 25% até 35% 42  acima de 22% até 31% 48
acima de 35% até 45% 36  acima de 31% até 40% 42
acima de 45% até 55% 30  acima de 40% até 49% 36
acima de 55% até 65% 24  acima de 49% até 58% 30
acima de 65% até 75% 18  acima de 58% até 67% 24
acima de 75% até 85% 12  acima de 67% até 76% 18

acima de 85% e menor que
100% 6  acima de 76% até 85% 12

   acima de 85% e menor que
100% 6

     
Cursos com integralização em DEZ (10) semestres  Cursos com integralização em DOZE (12) semestres

Percentual Integralizado do
discente

Número de
Mensalidades  Percentual Integralizado do

discente
Número de

Mensalidades
a par�r de 0% até 4% 72  a par�r de 0% até 3% 84
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acima de 4% até 12% 66  acima de 3% até 10% 78
acima de 12% até 20% 60  acima de 10% até 17% 72
acima de 20% até 28% 54  acima de 17% até 24% 66
acima de 28% até 36% 48  acima de 24% até 31% 60
acima de 36% até 44% 42  acima de 31% até 38% 54
acima de 44% até 52% 36  acima de 38% até 45% 48
acima de 52% até 60% 30  acima de 45% até 52% 42
acima de 60% até 68% 24  acima de 52% até 59% 36
acima de 68% até 76% 18  acima de 59% até 66% 30
acima de 76% até 85% 12  acima de 66% até 73% 24

acima de 85% e menor que
100% 6  acima de 73% até 80% 18

   acima de 80% até 87% 12

   acima de 87% e menor que
100% 6

 

 

 
Maísa Miralva da Silva

Pró-Reitora de Assuntos Estudan�s - PRAE
 

Israel Elias Trindade
Pró-Reitor Adjunto de Graduação -PROGRAD

 
Luciana de Oliveira Dias

Secretária de Inclusão -SIN
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Referência: Processo nº 23070.013136/2022-75 SEI nº 2757871
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