
17/03/20 15)51SEI/UFG - 1229502 - PORTARIA SEI

Page 1 of 3https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi…6c592e63067d66a2ab4f86eec2a6a1621dd46594db4b0f5971dd39b38699a

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

 

  

PORTARIA SEI Nº 5, DE 13 DE MARÇO DE 2020

A Pró-Reitora de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Goiás – PRAE/UFG, no uso de suas
atribuições e considerando as especificidades dos requisitos da Política de Assistência Social Estudantil
– PASE regulamentada pela Resolução CONSUNI 044/2017 e, ainda, o disposto no Decreto nº 7.234,
de 19 de julho de 2010 da Presidência da República, Portaria n. 389/MEC de 09 de maio de 2013 e
considerando a necessidade a ampliação das condições de permanência e sucesso do estudante
regularmente matriculado no curso de Odontologia da UFG, oriundo de famílias de baixa renda,
disponibilizando materiais e/ou instrumentais odontológicos, utilizados nas aulas práticas de clínicas,
por meio do empréstimo.
RESOLVE:
 
Art. 1º Instituir o atendimento, em caráter excepcional, de estudantes do curso de Odontologia, que
apresentem renda familiar per capita bruta inferior a 1,5 salários mínimo e que, sem a disponibilização
de instrumentais odontológicos, apresentem risco de desistência do curso de graduação na Universidade
Federal de Goiás.
 
Art. 2º Determinar que a Diretoria da Atenção Estudantil – DAE apresente a análise individual de
estudantes regularmente matriculados em cursos de Odontologia, visando a concessão por empréstimo
de instrumentais odontológicos até o final do semestre 2020.1, e que preencham o Cadastro Único, no
Portal Discente/SIGAA, anexando cópia digital de todos os documentos comprobatórios das
informações fornecidas, no período de 16 a 18 de março de 2020.
Parágrafo 1º. Estudantes que ingressaram em 2020.1 não poderão participar.
Parágrafo 2º. Serão atendidos no máximo 6 estudantes.
 
Art. 3º Para atender ao descrito no Art. 2º, a DAE deverá solicitar a análise do perfil socioeconômico do
estudante à Coordenação de Serviço Social.

Parágrafo 1o. A critério da Coordenação de Serviço Social, o estudante poderá ser convocado para
entrevista ou para prestar esclarecimentos.

Parágrafo 2o. O parecer da Coordenação de Serviço Social deverá indicar se o estudante possui renda
familiar per capita bruta inferior a 1,5 salários mínimo.

Parágrafo 3o. Para o cálculo da renda familiar per capita considerar-se-á a soma das rendas brutas de
cada participante do Núcleo Familiar, dividida pelo número de pessoas que contribuem para o

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.234-2010?OpenDocument
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rendimento ou tenham as despesas atendidas por esta renda familiar, ainda que não residam no mesmo
domicílio.

Parágrafo 3o. A Coordenação do Serviço Social deverá apresentar a lista em ordem de prioridade para o
atendimento.
 
Art. 4º Para o estudante ter a concessão por empréstimo dos instrumentais odontológicos, ele/a deverá
atender, ainda, aos seguintes critérios:

1. comprometer-se a manter frequência mensal superior a 75% nas disciplinas matriculadas no
semestre;

2. estar adimplente com a PRAE/UFG, caso participe, ou já tenha participado, de outras ações da
atenção estudantil;

3. atender ao disposto na PASE, Resolução CONSUNI no 44/2017, e demais normativas a ela
vinculadas;

4. comprometer-se em zelar e fazer bom uso dos itens tomados por empréstimo.

Parágrafo único. Resguardados o direito ao contraditório e à ampla defesa, será cancelada a referida
concessão em caso do não atendimento a qualquer um dos condicionantes apresentados.
 
Art. 5º O estudante selecionado assinará um Termo de Empréstimo junto à PRAE, ao qual será
 anexada a lista de todos os itens emprestados.
Parágrafo 1º. O estudante deverá buscar junto à representante designada pela PRAE, em local e horário
publicado no portal da PRAE (www.prae.ufg.br),  os itens a serem emprestados, devendo conferi-los e
assinar Termo de Empréstimo correspondente.
Parágrafo 2º. O estudante deverá devolver todos os itens tomados por empréstimo até cinco dias após o
final do semestre letivo 2020.1.
Parágrafo 3º. Caso ocorra a não devolução de todos os itens em perfeito estado, o estudante será
considerado inadimplente com a PRAE.
 
Art. 6º É de inteira responsabilidade do estudante atualizar, sempre que necessário, as seguintes
informações:

1. pessoais no SIGAA, incluindo-se endereços pessoal, eletrônico/e-mail e contato telefônico;
2. 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
permanenciaufg@gmail.com

Parágrafo único. A comunicação da PRAE com os estudantes será realizada sempre utilizando os dados
que constam no perfil do estudante no SIGAA.
 
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.
 

http://www.prae.ufg.br/
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Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

 

Maisa Miralva da Silva
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis

PRAE/UFG
 

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Pró-Reitora, em
17/03/2020, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1229502 e o código CRC 397FCBDE.

Referência: Processo nº 23070.013142/2020-61 SEI nº 1229502
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