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SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL PARA BOLSA

PERMANÊNCIA – PBP/MEC

 A  Universidade  Federal  do  Rondonópolis  -  UFR,  através  da  Pró-Reitoria  de

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis,  torna pública a abertura de Chamada Interna

para  seleção  de  estudantes  indígenas  e  quilombolas,  a  serem  beneficiados  pela

Modalidade de Bolsa Permanência concedida pelo Ministério da Educação – PBP/MEC,

com base nos critérios e condições abaixo citados:

1. DA NATUREZA DO PROGRAMA

1.1.  O  Programa  de  Bolsa  Permanência  –  PBP  é  uma  ação  do  Governo  Federal  de

concessão  de  auxílio  financeiro  a  estudantes  em  situação  de  vulnerabilidade

socioeconômica  e  aos  indígenas  e  quilombolas  regularmente  matriculadas/os  em

instituições federais de ensino superior. 

Parágrafo  único: Conforme  Ofício-Circular  nº  2/2016/DIPES/SESU/SESU-MEC,  foi

suspenso  pelo  Ministério  da  Educação  novas  inscrições  para  o  Programa  Bolsa

Permanência - PBP/MEC, exceto para os estudantes indígenas e quilombolas.

2. DA NATUREZA DA BOLSA

2.1.  A Bolsa Permanência,  é um auxílio financeiro que tem por  finalidade minimizar  as

desigualdades sociais,  étnico-raciais  e contribuir  para a permanência e diplomação dos

estudantes  de  graduação  em  situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica,  conforme

expresso no artigo 4º da Portaria Nº 389, de 09 de maio de 2013.

2.2.  A  Bolsa  Permanência  a  ser  paga  a  estudantes  que  comprovem  residência  em

comunidades  indígenas  e  quilombolas  terá  o  valor  de  R$  900,00  (novecentos  reais),

conforme expresso no Art 4ª, parágrafo 1º da RESOLUÇÃO Nº 13 de 9 de maio de 2013.



3. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA

3.1.  Viabilizar  a  permanência,  no  curso  de  graduação,  de  estudantes  em situação  de

vulnerabilidade socioeconômica, em especial as/os indígenas e quilombolas.

3.2. Reduzir custos de manutenção de vagas ociosas em decorrência de evasão estudantil.

3.3. Promover a democratização do acesso ao ensino superior,  por meio da adoção de

ações complementares de promoção do desempenho acadêmico.

4. DAS INSCRIÇÕES E HOMOLOGAÇÃO

4.1.  Conforme Portaria Nº 42, de 20 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial  da

União – DOU, as/os estudantes de graduação indígenas e quilombolas devem realizar seu

cadastro  diretamente  no  site  http://sisbp.mec.gov.br até 28  de  fevereiro  de  2022

observadas as regras constantes da Portaria MEC nº 389, de 2013;

4.2. No ato de inscrição, a/o estudante deverá preencher os formulários disponíveis no site

do SISBP MEC, e anexar os documentos solicitados, conforme ANEXO I desta Chamada

Interna.

4.3. Após aprovação, a/o estudante receberá e-mail de confirmação diretamente do MEC,

por meio do e-mail cadastrado no sistema SISBP, informando estar vinculado ao programa.

4.4.Conforme a Portaria MEC nº 42, de 20 de janeiro de 2022, o quantitativo de vagas

destinado para cada Instituição será definido pelo MEC. Assim, se houver uma procura

maior  que  a  oferta,  serão  atendidos  os  cadastros  de  acordo  com  a  ordem  que  se

apresentarem no sistema, considerando para tanto o formulário devidamente respondido e

as declarações devidamente preenchidas e assinadas de acordo com as exigências da

Portaria do MEC nº 389, de 2013;

4.4.1 Não serão considerados para análise os cadastros incompletos.

4.5.  Conforme o parecer  da equipe técnica  da PROECE, o  cadastro  é  homologado ou

recusado, no âmbito do sistema de informação do programa.

4.6.  Quando  as  atividades  acadêmicas  retornarem  de  forma  presencial  os  estudantes

selecionados  para  participação  no  Programa  de  Bolsa  Permanência  do  MEC  deverão

comparecer à CAE/PROECE para efetuarem a entrega da documentação que foi anexada

no sistema.

6. DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO

6.1. A CAE/PROECE envia mensalmente ao MEC a relação das/os estudantes que tem direito ao

recebimento das bolsas,  acompanhando a frequência e o desempenho acadêmico por  meio de

consulta ao sistema acadêmico da Universidade e avaliação da equipe técnica.



6.2.  A  frequência  regular  em  aula  é  pré-requisito  para  a  homologação  mensal  da  Bolsa

Permanência do MEC.

6.3. A reprovação por frequência resulta na suspensão do pagamento do benefício nos meses em

que isso ocorrer.

6.4.  O benefício  é  automaticamente suspenso  se  a/o  estudante ultrapassar  dois  semestres  do

tempo regulamentar do curso de graduação em que estiver matriculada/o para se diplomar.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.  A  Bolsa  Permanência  concedida  pelo  Ministério  da  Educação  é  acumulável  com  outras

modalidades  de  bolsas  acadêmicas  e  com  os  demais  auxílios  ofertados  pelo  Programa  de

Assistência  Estudantil  da  UFR, exceto  com  o  auxílio  permanência  vinculado  ao  edital  de

cadastramento da instituição. 

7.2. O recurso é pago diretamente ao/às estudantes de graduação por meio de cartão de benefício

emitido pelo Banco do Brasil;

7.4.  Esta  Chamada  Interna  encontra-se  submetido  aos  regramentos  do  Programa  de  Bolsa

Permanência - PBP dispostos no site: http://permanencia.mec.gov.br/, da Portaria Nº 389, de 9 de

maio de 2013, da Resolução Nº 13, de 9 de maio de 2013 e da Portaria MEC nº 560, de 14 de junho

de 2018.

7.5 Em caso de dúvidas a/o estudante poderá entrar em contato com Coordenadoria de Assuntos

Estudantis da PROECE, por meio do e-mail cae.proece@ufr.edu.br ou telefone (66) 3410-4060.

Rondonópolis/MT  07 de fevereiro de 2022.

Claudinéia de Araújo

Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis

Karen Jeanne Cantareli

Coordenadoria de Assuntos Estudantis



ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA COMPROBATÓRIA DA CONDIÇÃO DE ESTUDANTE INDÍGENA E

QUILOMBOLA:

ATENÇÃO:   TODOS OS DOCUMENTOS A SEGUIR ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO MEC PARA  

DOWNLOAD.

1. Auto declaração da/o candidata/o; (indígena ou quilombola)

2. Declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada

por pelo menos 03 (três) lideranças reconhecidas; (indígenas ou quilombolas)

3.  Declaração da Fundação Nacional  do Índio – FUNAI  de que a/o estudante indígena reside em

comunidade  indígena  ou  comprovante  de  residência  em  comunidade  indígena;  (apenas  para

indígenas)

4. Declaração da Fundação Cultural Palmares de que a/o estudante quilombola reside em comunidade

remanescente de quilombo ou comprovante de residência em comunidade quilombola. (apenas para

quilombolas)

5. Termo de Compromisso do Bolsista devidamente preenchido.


