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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

 

  

PORTARIA SEI Nº 12, DE 18 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre os atendimentos da Política de Assistência Estudantil da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
(PRAE), da Universidade Federal de Goiás (UFG)

 

A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS –
PRAE/UFG, no uso de suas atribuições, considerando as especificidades dos requisitos da Política de
Assistência Social Estudantil, regulamentada pela Resolução CONSUNI/UFG nº 044/2017, e, ainda, o
disposto no Decreto Presidencial nº 7.234, de 19 de julho de 2010,  que dispões sobre o Plano Nacional de
Assistência Estudantil, RESOLVE:

Art. 1º Os atendimentos realizados pela PRAE aos estudantes de graduação presencial, regularmente
matriculados, são classificados, quanto à forma de repasses financeiros públicos, em diretos e indiretos.

Art. 2º Atendimentos diretos são aqueles nos quais há o repasse de recursos financeiros diretamente nas
contas bancárias dos estudantes, e os demais atendimentos são chamados indiretos.

Art. 3º O atendimento direto ao estudante, pode ser realizado desde que este apresente no Centro de Gestão
Acadêmica status igual a “ATIVO” ou “ATIVO - FORMANDO” e que esteja dentro do tempo máximo para
integralização curricular do curso de graduação, conforme estabelecido na Instrução Normativa n. 003/2016
da Câmara Superior de Graduação/CEPEC/UFG  e na definição dada pelo Projeto Político Pedagógico para o
curso de graduação ao qual o estudante esteja vinculado.

§ 1º Os repasses financeiros ao estudante podem ser realizados de forma continuada ou não.

§ 2º Se o repasse financeiro for continuado, o tempo máximo para os repasses financeiros deverá ser
regulamentado de forma específica.

Art. 4º O atendimento indireto ao estudante pode ser realizado desde que este apresente status no Centro de
Gestão Acadêmica igual a “ATIVO” ou “ATIVO - FORMANDO”, e em casos excepcionais,
“INTEGRALIZADO”.

Parágrafo único. Caso o/a estudante apresente status constante no Centro de Gestão Acadêmica igual a
“INTEGRALIZADO”, que seja morador/a da Casa do Estudante Universitário e/ou tenha isenção do
pagamento das refeições tomadas nos Restaurantes Universitários, poderá continuar ser atendido/a até a data
imediatamente posterior à sua colação de grau, desde que solicite formalmente à PRAE.

Art. 5º Na situação em que o/a estudante tenha trancado sua matrícula, os atendimentos da PRAE serão
automaticamente suspensos tão logo estiver com status TRANCADO no CGA/PROGRAD. 

§ 1º Caso o/a estudante esteja em seu primeiro trancamento de matrícula, e o tenha solicitado até a metade do
semestre letivo e retorne ao status ATIVO ou ATIVO-FORMANDO no CGA/PROGRAD no semestre
imediatamente subsequente ao deste trancamento e queira seu retorno aos atendimentos realizados pela
PRAE, deverá comunicar-se coma esta Pró-Reitoria por meio do preenchimento completo do formulário

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.234-2010?OpenDocument
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disponível no portal da PRAE, enviando  mensagem eletrônica para dae.prae@ufg.br com solicitação de
retorno aos atendimentos existentes antes do trancamento e estes serão reativados.

§ 2º Caso o/a estudante permaneça com sua matrícula trancada por mais de um semestre letivo ou em
trancamento posterior ao primeiro, todos os atendimentos serão cancelados.

Art. 6º Na situação em que o/a estudante tenha sido excluído/a, seus atendimentos realizados pela PRAE
serão imediatamente cancelados ou suspensos, salvo se este tenha interposto recurso junto à PROGRAD
contra a decisão.

Parágrafo único. Caso o/a estudante tenha sido excluído/a do curso de graduação por ter tido esgotado seu
prazo para integralização curricular (item III do artigo 114 da RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R), mas tenha
entrado  com processo de prorrogação junto à PROGRAD, poderá solicitar à PRAE a continuidade da
isenção do pagamento das refeições tomadas nos Restaurantes Universitários e/ou a vaga na Casa de
Estudante Universitário (CEU) da UFG, em caráter provisório, desde que tenha mais de 60% de
integralização curricular, até o final do julgamento do referido processo.

Art. 7º. Os atendimentos diretos serão realizados aos/às estudantes que estiverem com status ATIVO no
Sistema de Cadastro de Bolsistas (SICAB) e com status ATIVO ou ATIVO-FORMANDO no
CGA/PROGRAD até o dia 15 de cada mês. Caso contrário, os/as estudantes serão incluídos apenas no
próximo mês, salvo os atendimentos emergenciais definidos em portaria específica.

§1. Os atendimentos diretos serão devidos aos estudantes que estejam com status ATIVO no SICAB e com
status ATIVO ou ATIVO-FORMANDO no CGA/PROGRAD, por pelo menos 15 dias corridos no mês de
referência do atendimento. 

§2. Em caso de recebimento indevido de recursos financeiros, o estudante deverá realizar a devolução por
meio de GRU.

Art. 8º. Os atendimentos indiretos serão realizados prontamente aos estudantes ativados no Sistema de
Cadastro de Bolsistas (SICAB) e com status ATIVO ou ATIVO-FORMANDO no CGA/PROGRAD.

Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

Art. 10º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Pró-Reitora, em 08/07/2020, às
17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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