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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

 

  

PORTARIA SEI Nº 12, DE 16 DE MARÇO DE 2021

Regulamenta a Bolsa Canguru e dá outras providências.
 

A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – PRAE/UFG, no uso
de suas atribuições estatutária, regimental e considerando:

a) a Polí�ca de Assistência Estudan�l, regulamentada pela Resolução CONSUNI/UFG nº 044/2017;

b) o Decreto Presidencial n.º 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de
Assistência Estudan�l (PNAES);

c) a necessidade de atendimento aos estudantes de mais baixa renda que possuem filhos menores que
05 (cinco) anos e com eles coabitam;

d) a Portaria PRAE/UFG n.2/2021 de 08 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre os atendimentos da
Polí�ca de Assistência Estudan�l da PRAE/UFG;

e) a Portaria PRAE/UFG n.3/2021 de 08 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre as modalidades de
atendimentos diretos e indiretos da Polí�ca de Assistência Estudan�l da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudan�s – PRAE/UFG;

f) a PORTARIA SEI Nº 6, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021 que atualiza a tabela com os valores de bolsas;

g) 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 aqueles que
possuem filhos/as com idade inferior a cinco anos e apresentam maiores dificuldades relacionadas à
sobrevivência e permanência na universidade,

 

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar a Bolsa Canguru que consiste no repasse financeiro a estudantes de mais baixa
renda, que possuem filhos menores de 05 (cinco) anos e com eles coabitam.

Art. 2º  O/a estudante elegível para atendimento na Bolsa Canguru deverá atender aos seguintes
requisitos:

I - estar regularmente matriculado/a em curso de graduação presencial na UFG, com status ATIVO ou
ATIVO-FORMANDO no Centro de Gestão Acadêmica (CGA);

II - apresentar comprovada situação de baixa renda familiar, no limite máximo de renda familiar bruta
mensal per capita de até um salário-mínimo vigente no país;

III-  possuir Cadastro Único-SIGAA da PRAE atualizado;

IV – não ter graduação concluída;

V - comprometer-se em manter frequência mensal superior a 75% nas disciplinas matriculadas no
semestre;
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VI - estar adimplente com a PRAE/UFG, caso par�cipe, ou já tenham par�cipado de outras ações de
atenção estudan�l;

VII - atender ao disposto na PASE, Resolução CONSUNI no 44/2017, e demais norma�vas a ela vinculadas.

VIII – cumprir todos os deveres de estudantes, dispostos no Art. 178 do Regimento Geral da UFG.

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

X - ter filhos menores de 05 (cinco) anos;

XI - coabitar com os filhos menores de 05 (cinco) anos.

Art. 3º O atendimento ao estudante incluído na Bolsa Canguru deve ser menor ou igual ao total de meses
definido pelo Tempo Médio do curso, estabelecido na Instrução Norma�va n. 003/2016, da Câmara
Superior da Graduação da UFG, e no Projeto Polí�co Pedagógico, acrescido de doze meses ou até que o/a
filho/a alcance a idade de até 05 (cinco) anos.

Parágrafo único: Para efeito de contagem de parcelas na Bolsa Canguru, deve-se considerar todos os
pagamentos realizados desde a concessão inicial, isto é, a data de inclusão do estudante nessa
modalidade de atendimento pela PRAE, independente de ter havido mudança de curso no percurso
acadêmico.

Art. 4º  A Bolsa Canguru é acumulável com outras bolsas da PRAE.

Parágrafo 1o. A Bolsa Canguru não pode ser concedida a morador das Casas de Estudantes Universitários.

Parágrafo 2o. A Bolsa Canguru não é acumulável com a Bolsa Permanência MEC.

Art. 5º Os estudantes atendidos pelos editais UFG/PRAE No 09/2019 de 14 de agosto de 2019 e
UFG/PRAE Nº 04/2020 de 06 de março de 2020 que �veram a Bolsa Canguru cancelada em atendimento
ao disposto da PORTARIA PRAE SEI Nº 2, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021, que versa sobre o acúmulo com
outras bolsas, deverão solicitar a rea�vação da  Bolsa Canguru, enviando para dae.prae@ufg.br o
formulário de requisição acompanhado de cer�dão de nascimento de filho/a. 

Art. 6º A Diretoria da Atenção Estudan�l – DAE deverá providenciar a análise individual dos/as
estudantes que solicitaram con�nuidade no atendimento na Bolsa Canguru, cer�ficando-se de que
eles/as preenchem os requisitos dispostos nesta Portaria. 

Parágrafo único. O estudante inscrito e não elegível será informado pela DAE sobre os mo�vos do
indeferimento da solicitação de con�nuidade de atendimento.

Art. 7º Para a análise da solicitação do estudante quanto à con�nuidade no atendimento pela Bolsa
Canguru, descrita no inciso II do Art. 02, a DAE solicitará parecer consubstanciado à Coordenação de
Serviço Social da Regional de vinculação do/a estudante sobre o seu perfil socioeconômico. 
Parágrafo 1o. A Coordenação de Serviço Social convocará o/a estudante para entrevista social, se
necessário e em ambiente virtual, enquanto durar a crise da pandemia pela COVID-19.

Parágrafo 2o. Para subsidiar a avaliação do perfil socioeconômico, o/a estudante deverá preencher o
Cadastro Único, no Portal Discente/SIGAA, anexando cópia digital de todos os documentos
comprobatórios das informações fornecidas.

Parágrafo 3o . Após estudo de realidade social, o parecer da Coordenação de Serviço Social deverá
explicitar o perfil socioeconômico do/a estudante, e se atende aos critérios para a concessão da  Bolsa
Canguru.

Parágrafo 4o . Para o cálculo da renda familiar per capita, considerar-se-á a soma das rendas brutas de
cada par�cipante do Núcleo Familiar, dividida pelo número de pessoas que contribuem para o
rendimento ou tenham as despesas atendidas por esta renda familiar, ainda que não residam no mesmo
domicílio.

Art. 8º A DAE, após avaliação descrita nos Art. 6º e Art. 7º, emi�rá parecer final indicando a con�nuidade
ou não do atendimento e o número máximo de parcelas.
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Parágrafo Único. O parecer deverá ser atribuído à Pró-Reitora de Assuntos Estudan�s para decisão e
encaminhamentos.

Art. 9º O/a estudante par�cipante dos Programas de Assistência Estudan�l da PRAE/UFG deverá atender
a todos os requisitos descritos na PASE e nos documentos referentes ao acompanhamento e
desligamento.

Art. 10º É de inteira responsabilidade do/a estudante, atualizar, sempre que necessário, as seguintes
informações:

1. Cadastro Único-SIGAA da PRAE;

2. dados pessoais e bancários no SIGAA, incluindo endereços pessoal, eletrônico/e-mail e contato
telefônico;

3. 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

Parágrafo único. A comunicação da PRAE com os estudantes será realizada sempre u�lizando-se os dados
que constam no Perfil do Discente no SIGAA.

Art. 11º O atendimento a novos estudantes com a Bolsa Canguru será realizado por meio de edital
específico e de acordo com a disponibilidade orçamentária.

Art. 12º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s.

Art. 13º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Pró-Reitora, em 31/03/2021, às
12:41, 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 1945936 e
o código CRC 8B9EEE5D.
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