
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

PORTARIA SEI Nº 3, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre as modalidades de
atendimentos diretos e indiretos da
Polí�ca de Assistência Estudan�l da
Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s
(PRAE), da Universidade Federal de

Goiás (UFG).

A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso
de  suas  atribuições  estatutária  e  regimental,  considerando  os  obje�vos  da  Polí�ca  de  Assistência
Estudan�l, regulamentada pela Resolução CONSUNI/UFG n.º 044/2017, as recomendações do TCU e do
MEC, emanadas no O�cio-Circular 16/2019/CGRE/ DIPPES/SESU/SESU-MEC, a PORTARIA SEI Nº 2, DE 08
DE FEVEREIRO DE 2021 e, ainda, o disposto no Decreto Presidencial n.º 7.234, de 19 de julho de 2010, 
que dispõe sobre o Plano Nacional de Assistência Estudan�l, 

RESOLVE:

Art.  1º  Definir  e  regulamentar  as  modalidades  de  atendimentos  diretos  e  indiretos
realizados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s - PRAE/UFG aos estudantes de graduação presencial e
regularmente matriculados na Universidade Federal de Goiás. 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º As modalidades de atendimentos diretos são:

I - Bolsa Moradia;

II - Bolsa CEU;

III - Bolsa Apoio Pedagógico;

IV - Bolsa Canguru;

V - Bolsa Alimentação;

VI - Bolsa Acolhe;

VII - Bolsa Esporte e Lazer;
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VIII - Atendimento Emergencial Estudan�l.

Parágrafo  único.  Outras  modalidades  de  atendimento  direto  podem  ser  criadas  por
regulamentação específica, com a apresentação de jus�fica�va e existência de orçamento des�nado a
esse fim.

Art. 3º As modalidades de atendimento indireto são:

I - Isenção total ou parcial das refeições tomadas nos Restaurantes Universitários; 

II - A�vidades de Esporte e Lazer;

III - Instrumentais e materiais didá�co-pedagógicos;

IV - Saúde;

V - Vagas nas Casas de Estudantes Universitários.

Parágrafo  único.  Outras  modalidades  de  atendimento  indireto  podem  ser  criadas  por
regulamentação específica, com apresentação de jus�fica�va e existência de orçamento des�nado a esse
fim. 

Art. 4º O atendimento aos estudantes, em qualquer uma das modalidades de atendimento
direto e indireto, deverá ser disciplinado por edital público de seleção específico publicado no Portal da
PRAE.

Art.  5º  O  valor  para  cada  bolsa  deverá  ser  regulamentado  em  documento  próprio  e
publicado no Portal da PRAE.

CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO DIRETO

Art.  6º  A  Bolsa  Moradia  des�na-se  a  atender  os/as  estudantes  com  necessidade  de
moradia, desde que não residam na Região Metropolitana de Goiânia, bem como nenhum outro membro
de seu Núcleo Familiar.

§1º A Região Metropolitana de Goiânia está definida pela Lei Complementar n.º 149, de 15
de  maio  de  2019,  do  Estado  de  Goiás  e  compreende  os  municípios  de  Goiânia,  Abadia  de  Goiás,
Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí,
Goianápolis,  Goianira,  Guapó, Hidrolândia, Inhumas,  Nerópolis,  Nova Veneza,  Santa Bárbara de Goiás,
Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade. 

§2º Núcleo familiar é o conjunto composto por uma ou mais pessoas, que contribuam para
o rendimento familiar ou tenham as despesas atendidas por este conjunto, sendo todos moradores em
um mesmo domicílio, desde que devidamente comprovado com os documentos per�nentes, observando-
se que, caso o/a estudante seja oriundo de outra localidade, dever-se-á considerar também os dados do
domicílio dos responsáveis pela sua manutenção em Goiânia. 

§3º  Serão  pagas,  no  máximo,  12  (doze)  mensalidades  de  Bolsa  Moradia  para  cada
estudante durante o ano civil.

Art. 7º A Bolsa CEU des�na-se aos moradores das Casas de Estudantes Universitários e visa
contribuir com a sua manutenção, incluindo alimentação em subs�tuição aos Restaurantes Universitários,
quando estes es�verem fechados.

Parágrafo único. Serão pagas, no máximo, 12 (doze) mensalidades da Bolsa CEU para cada
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estudante durante o ano civil.

Art.  8º  Caso  ocorra  mobilidade  entre  Bolsa  CEU  e  Bolsa  Moradia,  será  considerada
como  data  da  concessão  inicial  a  mais  an�ga  entre  as  duas  para  efeito  de  contagem  de  tempo
referenciado no inciso II, do Art. 4º, da PORTARIA SEI Nº 2, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021.

Art. 9º A Bolsa Apoio Pedagógico des�na-se a contribuir com a aquisição de materiais e
instrumentos didá�cos e pedagógicos e outras despesas vinculadas à vida acadêmica do estudante.

Parágrafo único. Serão pagas, no máximo, 8 (oito) mensalidades da Bolsa Apoio Pedagógico
para cada estudante durante o ano civil.

Art. 10º A Bolsa Canguru des�na-se a estudantes que tenham filho(a) que resida consigo e
esteja com idade inferior a 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. Serão pagas, no máximo, 12 (doze) mensalidades da Bolsa Canguru para
cada estudante durante o ano civil.

 Art.  11  A  Bolsa  Alimentação  des�na-se  a  contribuir  com  a  alimentação  daqueles/as
estudantes cujo campus/regional não tenha Restaurante Universitário em funcionamento. 

Parágrafo único. Serão pagas, no máximo, 12 (doze) mensalidades da Bolsa Alimentação
para cada estudante durante o ano civil.

Art. 12. A Bolsa Acolhe UFG des�na-se a estudante calouro/a, regularmente matriculado/a
na Universidade Federal de Goiás - UFG, em primeira matrícula e em primeiro curso de graduação.

Parágrafo único. A cada estudante, em seu primeiro semestre le�vo, poderão ser pagas até
4 (quatro) mensalidades da Bolsa Acolhe, sem renovação.

Art.  13.  A Bolsa  Esporte e Lazer  des�na-se a estudantes matriculados/as em cursos  da
Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, compõe o processo de formação acadêmica complementar
desses/as estudantes, apoiando o seu protagonismo estudan�l, possibilitando o fortalecimento de sua
iden�dade cultural, convivência, socialização e fortalecimento de vínculos, por meio de prá�cas saudáveis
de esporte, lazer, cuidados em saúde e outros.

Parágrafo único. A cada estudante serão pagas, no máximo, 12 (doze) mensalidades da
Bolsa Esporte e Lazer durante o ano civil.

Art.  14.  O  Atendimento  Emergencial  Estudan�l  des�na-se  a  estudantes  de  primeira
graduação, presencial, que não receba nenhum atendimento direto da PRAE, e volta-se para demandas
socioeconômicas, caracterizadas como eventuais e adversas, advindas da incapacidade, temporária ou
não,  em suprir  suas  necessidades  acadêmicas,  iden�ficadas  por  parecer  técnico,  com jus�fica�va da
urgência do atendimento, emi�do por profissional de Serviço Social na regional de vinculação do curso de
graduação do estudante.

§  1º  O  parecer  técnico  emi�do  pelo  profissional  de  serviço  social  deverá  jus�ficar  o
atendimento ante a necessidade comprovada do estudante, com explicitação do caráter emergencial da
situação.

§2º  Serão  pagas,  no  máximo,  3  (três)  mensalidades  para  o  Atendimento  Emergencial
Estudan�l para cada estudante durante o ano civil.

CAPÍTULO III

DAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO INDIRETO
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Art. 15. A Isenção total des�na-se a estudantes de graduação presencial, selecionados por
edital específico e consiste no pagamento das refeições tomadas nos Restaurantes Universitários da UFG.

Art. 16. A Isenção parcial des�na-se a estudantes de graduação presencial e consiste no
pagamento parcial dos preços das refeições tomadas nos Restaurantes Universitários da UFG.

Art. 17. O atendimento em A�vidades de Esporte e Lazer se dará de forma orientada e
organizada pela Coordenação de Esporte e Lazer da PRAE, precedido de ampla divulgação nos canais de
comunicação da PRAE.

Art.  18.  O  atendimento  com  instrumentais  e  materiais  didá�cos  e  pedagógicos  aos/às
estudantes dos cursos de graduação se dará por meio de emprés�mo ou cessão.

Art. 19. O atendimento em Saúde des�na-se aos/às estudantes da UFG e poderá se dar nas
áreas de saúde �sica, mental, bucal e nutricional.

Art. 20. O atendimento com vagas nas Casas de Estudantes Universitários des�na-se aos/às
estudantes com necessidade de moradia, que não residam na Região Metropolitana de Goiânia, conforme
disposto no §1º do art. 5º, bem como nenhum outro membro de seu Núcleo Familiar, definido pelo §2º 
do art. 5º.

§1º As vagas poderão ser disponibilizadas nas Casas de Estudantes Universitários próprias
da UFG (CEU's), bem como naquelas man�das em estruturas alugadas ou cedidas. 

§2º  O  atendimento  consiste  na  disponibilidade  de  uma  vaga  em  quarto  cole�vo,
observando-se  que  as  áreas  de  lavanderia,  cozinha,  banheiros,  sala  de  estudo,  sala  de  TV,  sala  de
informá�ca e pá�o serão compar�lhadas entre os moradores e em regime de corresponsabilidade.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  21.  Qualquer  atendimento  ao  estudante  será  realizado  desde  que  exista  recursos
financeiros suficientes para este fim.

Art.  22.  Os  valores  das  bolsas  especificadas  no  Capítulo  II  e  dos  pagamentos  parciais
referenciados no art. 16 deverão constar em portaria específica, publicada no Portal da PRAE.

Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s.

Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 14 de fevereiro de 2021.

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

PRAE/UFG

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Pró-Reitora, em 14/02/2021, às
18:10, 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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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 1861354 e o código CRC 0A0C0D73.

Referência: Processo nº 23070.007170/2021-20 SEI nº 1861354
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