
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

PORTARIA SEI Nº 10, DE 15 DE MARÇO DE 2021

Re�fica a Portaria PORTARIA SEI Nº 9, DE 12 DE MARÇO DE 2021.

ONDE SE LÊ:

Art. 7º O/a estudante elegível para inclusão no PAEIQ deverá atender aos seguintes requisitos:

I - ter ingressado pelo Programa UFGInclui, 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 renda familiar bruta mensal per capita de até um salário-mínimo
vigente no país;

III- ter sido excluído/a do Programa Bolsa Permanência MEC em razão de ter excedido o tempo máximo de
permanência permitido em Portaria específica (389/2013);

IV- apresentar integralização curricular superior ou igual a 75%, comprovada pelo extrato acadêmico;

III - ser oriundo/a da rede pública de educação básica;

IV – não ter graduação concluída;

V - comprometer-se em manter frequência mensal superior a 75% nas disciplinas matriculadas no semestre;

VI - estar adimplente com a PRAE/UFG, caso participe, ou já tenham participado de outras ações de atenção
estudantil;

VII - atender ao disposto na PASE, Resolução CONSUNI no 44/2017, e demais normativas 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.

LEIA SE:

Art. 7º O/a estudante elegível para inclusão no PAEIQ deverá atender aos seguintes requisitos:
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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 renda familiar bruta mensal per capita de até um salário-mínimo
vigente no país;

III- ter sido excluído/a do Programa Bolsa Permanência MEC em razão de ter excedido o tempo máximo de
permanência permitido em Portaria específica (389/2013);

IV- apresentar integralização curricular superior ou igual a 75%, comprovada pelo extrato acadêmico;

III - ser oriundo/a da rede pública de educação básica;

IV – não ter graduação concluída;

V - comprometer-se em manter frequência mensal superior a 75% nas disciplinas matriculadas no semestre;

VI - estar adimplente com a PRAE/UFG, caso participe, ou já tenham participado de outras ações de atenção
estudantil;

VII - atender ao disposto na PASE, Resolução CONSUNI no 44/2017, e demais normativas 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.

ONDE SE LÊ:

Art. 10º Para a análise da solicitação do estudante para inclusão no PAEIQ, descrita no inciso II do Art. 07, a
DAE solicitará parecer consubstanciado à Coordenação de Serviço Social da Regional de vinculação do/a
estudante sobre o seu perfil socioeconômico.

Parágrafo 1o. Para subsidiar a avaliação do perfil socioeconômico, o estudante deverá preencher o Cadastro
Único, no Portal Discente/SIGAA, anexando cópia digital de todos os documentos comprobatórios das
informações fornecidas.

Parágrafo 2o. A Coordenação de Serviço Social poderá convocar o/a estudante para entrevista social, se
necessário e em ambiente virtual, enquanto durar a crise da pandemia pela COVID-19.

Parágrafo 3o. Após estudo de realidade social, o parecer da Coordenação de Serviço Social deverá explicitar
o perfil socioeconômico do/a estudante, se era usuário da Bolsa Moradia e se há necessidade e critérios para
atendimento na Bolsa Canguru.

Parágrafo 4o. Para o cálculo da renda familiar per capita, considerar-se-á a soma das rendas brutas de cada
participante 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.

LEIA-SE: 

Art. 10º Para a análise da solicitação do estudante para inclusão no PAEIQ, descrita no inciso II do Art. 07, a
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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 poderá ser solicitado ao estudante o
preenchimento do Cadastro Único, no Portal Discente/SIGAA, ou a atualização de documentos
comprobatórios.

Parágrafo 3o. Após estudo de realidade social, o parecer da Coordenação de Serviço Social deverá explicitar
o perfil socioeconômico do/a estudante, se era usuário da Bolsa Moradia e se há necessidade e critérios para
atendimento na Bolsa Canguru.

Parágrafo 4o. Para o cálculo da renda familiar per capita, considerar-se-á a soma das rendas brutas de cada
participante 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.

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Pró-Reitora, em 17/03/2021, às
19:18, 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 1944323 e o código CRC E46CEC42.

Referência: Processo nº 23070.013648/2021-51 SEI nº 1944323
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