
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

PORTARIA SEI Nº 5, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Revoga a
Portaria

PRAE/UFG n.º
19, de 2 de

setembro de
2019, bem

como ins�tui a
Bolsa de Apoio

Pedagógico 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  Social  Estudan�l  (PASE),  regulamentada  pela  Resolução
CONSUNI/UFG nº 044/2017; 

b)  as  recomendações  emanadas  do  MEC,  por  meio  do  O�cio-Circular  16/2019/CGRE/
DIPPES/SESU/SESU-MEC; 

c) o Decreto Presidencial n.º 7.234, de 19 de julho de 2010,  que dispõe sobre o Plano
Nacional de Assistência Estudan�l; 

d) o corte efetuado no Orçamento PNAES, para o ano de 2021, des�nado à UFG;

e) a necessidade de atendimento aos estudantes de mais baixa renda para a aquisição de
materiais  e  instrumentos  didá�cos  e  pedagógicos,  bem  como  outras  despesas  necessárias  à  vida
acadêmica do estudante, voltadas para a sua permanência e conclusão do curso; 

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

g)  a  Portaria  PRAE/UFG  n.3/2021  de  08  de  fevereiro  de  2021que  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.

RESOLVE:
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Art. 1º Revogar a Portaria PRAE/UFG n.º 19,  de 2 de setembro de 2019, ex�nguindo a
modalidade de atendimento direto, denominada Bolsa Permanência PNAES/UFG.

Parágrafo único. Os pagamentos da bolsa permanência cessam com o repasse financeiro
referente ao mês de fevereiro de 2021.

Art. 2º Por meio desta portaria, ins�tui-se a Bolsa de Apoio Pedagógico, visando atender, a
princípio, o número de 800 (oitocentos) estudantes.

§1º  O  número  máximo  de  estudantes  atendidos  pode  ser  modificado  conforme
disponibilidade orçamentária.

§2º Os pagamentos das mensalidades da Bolsa de Apoio Pedagógico iniciará tendo como
mês de referência o mês de março de 2021.

Art.  3º  Os/as  estudantes  atendidos/as  com  a  Bolsa  Permanência  PNAES/UFG,  que
es�verem com status ATIVO ou FORMANDO, na matrícula de fevereiro de 2021, serão migrados/as para a
Bolsa de Apoio Pedagógico. 

§1º  Inicialmente, serão migrados/as por ranqueamento da renda familiar mensal bruta per
capita até o limite de 800 vagas.

§2º  Nessa migração será considerada a data da concessão inicial da Bolsa Permanência
PNAES/UFG, como sendo a data inicial para a Bolsa de Apoio Pedagógico, 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.  4º  Qualquer atendimento ao/à estudante será realizado desde que tenha recursos
financeiros suficientes para esse fim.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s.

Art. 6º 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 17/02/2021, às
19:09, 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 1861513 e o código CRC 512BA1D7.

Referência: Processo nº 23070.007179/2021-31 SEI nº 1861513
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