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EDITAL

Retifica o Edital Unificado PRAE N° 191/2021 de 23 de julho de 2021
 

ONDE SE LÊ:
5.1. As inscrições serão realizadas de 28 de julho a 11 de agosto do corrente ano,
EXCLUSIVAMENTE pelo portal do discente no Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (SIGAA).
 
LEIA-SE:
5.1. As inscrições serão realizadas de 28 de julho a 26 de agosto do corrente ano,
EXCLUSIVAMENTE pelo portal do discente no Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (SIGAA).
 
ONDE SE LÊ:
6. Do Cronograma

Atividade Período

Período de Inscrição

A qualquer momento da análise socioeconômica a Coordenação de Serviço
Social poderá entrar em contato via e-mail (Fique atento/a!)

28/07 a 11/08

Reuniões virtuais para tirar dúvidas sobre documentação e
preenchimento do Cadastro Único (o comparecimento não é obrigatório)
link: https://meet.google.com/mba-cxrj-mzb

1. 04/08 às
16:30h

2. 05/08 às
10:30h

Publicação Resultado Preliminar Até 16/09

Solicitação de reconsideração ao Resultado Preliminar

Em caso de dúvidas sobre indeferimento entrar em contato pelo e-mail
servicosocial.prae@ufg.br

20 e 21/09
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Publicação do Resultado Final Até 27/09

Envio do Termo de Ciência e Compromisso assinado para
dae.prae@ufg.br pelo estudante contemplado Até 03/10

Reuniões virtuais para Esclarecimentos e Orientações para os
Contemplados – Informações no Portal da PRAE 05e 06/10

 

LEIA-SE:
6. Do Cronograma

Atividade Período

Período de Inscrição

A qualquer momento da análise socioeconômica a Coordenação de Serviço
Social poderá entrar em contato via e-mail (Fique atento/a!)

28/07 a 26/08

 

Reuniões virtuais para tirar dúvidas sobre documentação e
preenchimento do Cadastro Único (o comparecimento não é obrigatório)
link: https://meet.google.com/mba-cxrj-mzb

1. 04/08 às
16:30h

2. 05/08 às
10:30h

Publicação Resultado Preliminar Até 16/09

Solicitação de reconsideração ao Resultado Preliminar

Em caso de dúvidas sobre indeferimento entrar em contato pelo e-mail
servicosocial.prae@ufg.br

20 e 21/09

Publicação do Resultado Final Até 27/09

Envio do Termo de Ciência e Compromisso assinado para
dae.prae@ufg.br pelo estudante contemplado Até 03/10

Reuniões virtuais para Esclarecimentos e Orientações para os
Contemplados – Informações no Portal da PRAE 05 e 06/10

ONDE SE LÊ:
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8.2. A análise da realidade socioeconômica dos estudantes será norteada pelos seguintes critérios e
indicadores:
a) Renda familiar per capita bruta (somatório de todos os rendimentos brutos das pessoas físicas que
compõem o núcleo familiar, de eventuais pessoas jurídicas - empresa ou pequenos negócios - e renda
de capital ou bens imóveis, dividido pelo número de pessoas que constituem o núcleo familiar).
b) Profissão/ocupação e nível de escolaridade do(s) pais/provedor(es) e/ou cônjuge.
c) Núcleo familiar (Anexo II contido no sitio https://prae.ufg.br/p/1055-formularios) definido pelos
membros declarados no formulário de estudo da realidade social, comprovados mediante
documentação.
d) Localização e condições de moradia do/a estudante e de sua família.
e) Despesas da família com aluguel ou com financiamento da casa própria.
f) Diagnósticos comprovados de que pessoas do Núcleo Familiar estejam com doenças graves,
degenerativas, crônicas e pessoas com deficiência, conforme Lei Federal nº 11.052, de 29 de dezembro
de 2004.
g) Relação entre a renda e as despesas comprovadas pelo/a estudante, e ainda à observância de
patrimônio familiar.
h) Participação em Programas Sociais nas esferas municipal, estadual e federal.
8.3. Poderão ser realizados contatos telefônicos, envio de e-mail, entrevistas ou visitas domiciliares ao
Núcleo Familiar ou à rede de apoio do estudante. Outros documentos poderão ser solicitados, inclusive
os originais da documentação apresentada na inscrição.
8.4. O/a estudante poderá ser convocado/a para uma entrevista social realizada de forma virtual. A
convocação será realizada por meio de e-mail cadastrado no portal do/a discente, com informações
como data, hora e link para a entrevista.
8.5. O não comparecimento, dentro do prazo estabelecido na convocação, implica no indeferimento da
solicitação.
8.6. Poderá ser indeferida a solicitação com documentação incompleta.
8.7. Dentre as solicitações de bolsas, o/a estudante será contemplado com a de maior valor e indeferido
nas demais, considerando o disposto na Portaria PRAE SEI N. 02/2021 onde o estudante só pode
receber atendimento direto em uma única modalidade, sem cumulatividade, salvo as exceções previstas.
 
LEIA-SE:
8.2 A análise das solicitações de bolsas, realizada pela Coordenação de Serviço Social, se dará em duas
etapas:
a) Classificação gerada pelo SIGAA, a partir do cruzamento de dados informados pelos estudantes;
b) Análise das solicitações de estudantes que se encontram classificados (ranking do SIGAA) dentro do
número de vagas existentes.
8.2.1. A divulgação dos resultados apresentará como “CONTEMPLADOS” os estudantes que forem
analisados dentro do quadro de vagas e que atendam a todos os critérios de elegibilidade.
8.2.2. Os estudantes que constam da classificação do ranking gerado pelo SIGAA, fora do número de
vagas disponíveis, serão publicados com o resultado “NÃO CONTEMPLADO” por ordem alfabética,
podendo ser mudado para “CONTEMPLADO” ou “INDEFERIDO”, à medida que seja necessário
avançar no processo de análise das solicitações, quando novas vagas surgirem, no limite dos recursos
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financeiros destinados para esse fim.
8.3. A análise da realidade socioeconômica dos estudantes será norteada pelos seguintes critérios e
indicadores:
a) Renda familiar per capita bruta (somatório de todos os rendimentos bruto das pessoas físicas que
compõem o núcleo familiar, de eventuais pessoas jurídicas - empresa ou pequenos negócios - e renda
de capital ou bens imóveis, dividido pelo número de pessoas que constituem o núcleo familiar).
b) Profissão/ocupação e nível de escolaridade do(s) pais/provedor(es) e/ou cônjuge.
c) Núcleo familiar (Anexo II contido no sitio https://prae.ufg.br/p/1055-formularios) definido pelos
membros declarados no formulário de estudo da realidade social, comprovados mediante
documentação.
d) Localização e condições de moradia do/a estudante e de sua família.
e) Despesas da família com aluguel ou com financiamento da casa própria.
f) Diagnósticos comprovados de que pessoas do Núcleo Familiar estejam com doenças graves,
degenerativas, crônicas e pessoas com deficiência, conforme Lei Federal nº 11.052, de 29 de dezembro
de 2004.
g) A Relação entre a renda e as despesas comprovadas pelo/a estudante, e ainda à observância de
patrimônio familiar. Entende-se por Patrimônio familiar:
a) Bens Imóveis: galpão/loja/sala comercial, apartamento ou casa (além da moradia), lote ou terreno,
terras/imóvel Rural, outros bens assemelhados.
b) Bens Móveis: veículo automotor terrestre, aeronave, embarcação (fluvial e marítima), joia, quadro,
objeto de arte, de coleção, antiguidade e assemelhados.
c) Bens Financeiros: aplicações e investimentos no mercado financeiro, participações societárias,
créditos e poupança vinculados, depósitos à vista e numerário, fundos e outros bens e direitos
assemelhados.
h) Participação em Programas Sociais nas esferas municipal, estadual e federal.
8.4. Poderão ser realizados contatos telefônicos, envio de e-mail, entrevistas ou visitas domiciliares ao
Núcleo Familiar ou à rede de apoio do estudante. Outros documentos poderão ser solicitados, inclusive
os originais da documentação apresentada na inscrição.
8.5. O/a estudante poderá ser convocado/a para uma entrevista social realizada de forma virtual. A
convocação será realizada por meio de e-mail cadastrado no portal do/a discente, com informações
como data, hora e link para a entrevista.
8.6. O não comparecimento, dentro do prazo estabelecido na convocação, implica no indeferimento da
solicitação.
8.7. Poderá ser indeferida a solicitação com documentação incompleta.
8.8. Dentre as solicitações de bolsas, o/a estudante será contemplado com a de maior valor e indeferido
nas demais, considerando o disposto na Portaria PRAE SEI N. 02/2021 onde o estudante só pode
receber atendimento direto em uma única modalidade, sem cumulatividade, salvo as exceções previstas.
 
ONDE SE LÊ:
10. Da publicação do resultado
10.1. O resultado preliminar da análise das solicitações será divulgado no Portal da PRAE
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(www.prae.ufg.br), no período estabelecido em 6. Do Cronograma, podendo ser prorrogado ou
antecipado, mediante publicação no mesmo sítio.
10.2. Fica estabelecido 02 dias úteis, o período estabelecido em 6. Do Cronograma, a partir da
publicação do resultado preliminar, para interposição de recurso, que deverá ser realizado
exclusivamente pelo Portal do Discente no SIGAA.
10.3. Os recursos serão analisados, coletivamente, por assistentes sociais da Coordenação de Serviço
Social/PRAE.
10.4. O ranqueamento final dos/as estudantes, fruto do estudo da realidade socioeconômica, apresentará
o número de matrícula dos estudantes e respectiva classificação. O atendimento a cada estudante
ocorrerá conforme classificação e quantidade de vagas disponibilizadas.
10.5. A publicação do resultado final Portal da PRAE (www.prae.ufg.br) e ocorrerá conforme período
estabelecido em 6. Do Cronograma.
10.6. Após a publicação do resultado final de análise das solicitações os/as estudantes selecionados/as
serão convocados pela PRAE, para reunião, em conjunto com Coordenadores de Assuntos Estudantis
das Unidades Acadêmicas a que se vinculam os cursos de graduação deste Edital, por meio virtual,
sendo obrigatória a participação do/a estudante para conhecimento, esclarecimento e assinatura do
Termo de Responsabilidade de sua vinculação.
 
LEIA-SE:
10. Da publicação do resultado
10.1. O resultado preliminar da análise das solicitações será divulgado no Portal da PRAE
(www.prae.ufg.br), no período estabelecido em 6. Do Cronograma, podendo ser prorrogado ou
antecipado, mediante publicação no mesmo sítio.
10.2. Fica estabelecido 02 dias úteis, o período estabelecido em 6. Do Cronograma, a partir da
publicação do resultado preliminar, para interposição de recurso, que deverá ser realizado
exclusivamente pelo Portal do Discente no SIGAA.
10.3. Os recursos serão analisados, coletivamente, por assistentes sociais da Coordenação de Serviço
Social/PRAE.
10.4. A publicação do resultado final Portal da PRAE (www.prae.ufg.br) e ocorrerá conforme período
estabelecido em 6. Do Cronograma.
10.5. Após a publicação do resultado final de análise das solicitações os/as estudantes selecionados/as
serão convocados pela PRAE, para reunião, em conjunto com Coordenadores de Assuntos Estudantis
das Unidades Acadêmicas a que se vinculam os cursos de graduação deste Edital, por meio virtual,
sendo obrigatória a participação do/a estudante para conhecimento, esclarecimento e assinatura do
Termo de Responsabilidade de sua vinculação.

 
 

Maísa Miralva da Silva
Pró-reitora de Assuntos Estudantis

PRAE-UFG

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Professor do Magistério
Superior, em 12/08/2021, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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
2273430 e o código CRC 98EBA6E9.

Referência: Processo nº 23070.029405/2021-34 SEI nº 2273430

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

