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CIRCULAR 03 – 16/CACOM/UFG/REGIONAL JATAÍ

Jataí, 09 de Março de 2016. 

Assunto: Solicitação Bolsa Permanência do MEC

Público-alvo: Indígenas, Quilombolas, Graduandos do curso de Medicina, dentre outros.

Prezados alunos,

Informamos que as inscrições para a Bolsa Permanência do MEC, um auxílio do Governo Federal

que consiste na concessão de bolsa sem qualquer contrapartida laboral ou acadêmica (devendo cumprir

algumas condicionalidades, encontram-se abertas a toda comunidade estudantil, conforme os Manuais do

MEC e da UFG, disponíveis no site da CACOM.

Para efetuar o cadastro dos alunos que pleitearem esta modalidade de bolsa a renda per capita

deverá ser de no máximo 1,5 salário-mínimo, e a carga horária do curso igual ou acima de 5 horas diárias

(ao que nos consta até o momento, somente o curso de medicina possui a carga horária citada, qualquer

dúvida  o  aluno  deverá  fazer  o  cálculo  de  horas,  conforme  informa  o  Manual  de  Gestão  da  Bolsa

Permanência do MEC, pois as alterações nas grades curriculares ocorrem em certas circunstâncias).  O

valor da bolsa é de R$ 400,00  (quatrocentos reais). Aos pertencentes aos  grupos étnicos: quilombolas e

indígenas, poderão acessar a bolsa independente do curso realizado (sem comprovação de carga horária

mínima) e sem necessidade de declaração de renda. O valor da bolsa é de R$ 900,00 (novecentos reais). 

Esta modalidade de bolsa é  paga diretamente pelo MEC – Ministério  da Educação e todos que

estiverem no perfil terão o direito assegurado, exceto se houver normativa contrária após este comunicado.

Por isso é aconselhável que todos que apresentem perfil solicitem, pois trata-se de um direito social.

As  inscrições  para  solicitação  ocorrem  o  ano  todo.  Logo,  os  interessados  deverão  procurar  a

Secretaria Administrativa da CACOM para mais informações.

As homologações das inscrições deferidas duram em média de um a dois meses, e se o aluno for

notificado por algum dado inconsistente, deverá deixar seus dados cadastrais atualizados, a fim de que a

CACOM entre em contato para regularização, podendo prorrogar a obtenção da bolsa.

As versões  dos formulários  estarão disponíveis  no site  da CACOM. Os documentos deverão ser

entregues pessoalmente na CACOM (1º Piso – Casarão, Campus Riachuelo) ou no Serviço Social (Piso

Superior – Sala 08 – Casarão, Campus Riachuelo). 
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Quaisquer dúvidas e maiores esclarecimentos,

Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária (CACOM) – site: https://ccom.jatai.ufg.br

e-mail: assessoriaestudantilcaj@gmail.com                          Telefone: (64) 3606-8113/8101.

                                                                               ____________________

                                                                                    Lílian Rodrigues 

                                                                                      Assistente Social
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