
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

EDITAL Nº 4/2022/PRAE, DE 31 DE MARÇO DE 2022

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PARA ESTUDANTES INDÍGENAS E 
QUILOMBOLAS – PAIQ

O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o 
que  dispõe  o  Decreto  n.º  7.234,  de  19/07/2010,  a  Resolução  nº  52/CUn/2012,  os 
relatórios do Grupo de Trabalho Portaria nº 12/PRAE/2019 bem como o parecer da 
Procuradoria  da  UFSC,  processo  o  Nº  23080.037853/2020-10  e  considerando  a 
necessária  manutenção  do  Programa  de  Assistência  Estudantil  para  Estudantes 
Indígenas e Quilombolas – PAIQ, em prol da  permanência destes estudantes na UFSC 
bem  como  as  especificidades  deste  público-alvo  frente  às  desigualdades  sociais  no 
Brasil,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer as normas para inserção de estudantes indígenas e 
quilombolas  no  Cadastro  PRAE,  regramento  para  concessão  de  bolsas  e  auxílios 
geridos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e os princípios do acompanhamento estudantil para este público 
durante os semestres 2022.1 e 2022.2.

I. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Do público-alvo
Art.  2º  O  público-alvo  deste  Programa  são  estudantes  indígenas  e 

quilombolas  regularmente  matriculados em  cursos  de  graduação  presencial  e  que 
tiveram  a  autodeclaração  étnico-racial  validada  pela  Comissão  de  Validação  da 
Autodeclaração Étnico-racial da UFSC, que possuam renda familiar bruta mensal de até 
1,5 salário mínimo per capita, de acordo com o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 
2010.

Parágrafo  único.  Estudantes  indígenas  e  quilombolas  que  desejem 
realizar  o Cadastro PRAE PAIQ para inclusão no Programa de Assistência Estudantil 
para  Estudantes  Indígenas  e  Quilombolas  (PAIQ),  mas  não passaram  por  validação 
étnico-racial  por ter  utilizado outras categorias de entrada na universidade,  devem 
informar a necessidade de acesso ao/à assistente social que prestará o atendimento, 
o/a qual deverá solicitar a formação de comissão de validação junto da Secretaria de 
Ações Afirmativas e Diversidade (SAAD). 
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II. DO CADASTRO PRAE PAIQ

Do objetivo do Cadastro PRAE PAIQ
Art. 3º O Cadastro PRAE é um instrumento técnico-operativo usado no 

processo de conhecimento, análise e interpretação da situação social dos estudantes 
de graduação presencial da UFSC, com o fim de emitir um parecer sobre a situação 
econômica, por meio da entrevista social e análise documental. Constitui-se ainda em 
instrumento  institucional  legal  para  possibilitar  o  acesso  dos/as  estudantes 
cadastrados às inscrições nos Programas Assistenciais implementados pela PRAE e/ou 
de outros setores em parceria com esta.

Art.  4º O Cadastro PRAE para os estudantes indígenas e quilombolas 
tem como base a escuta qualificada da história oral destes estudantes, acolhendo suas 
especificidades e buscando respeitar suas culturas. Também pauta-se na verificação 
documental e da condição social do estudante a partir da declaração da renda familiar 
validada pelas respectivas lideranças. 

Da apresentação do Cadastro PRAE PAIQ
Art. 5º Este edital inicia em 11/04/2022 e termina em 30/11/2022.
Art.  6º  Os/as  estudantes  indígenas  e  quilombolas,  público  alvo  de 

acordo com o Art. 1º alvo deste edital, deverão  solicitar horário para atendimento 
social com servidores/as do Serviço Social da Assistência Estudantil do campus em que 
o/a estudante estiver matriculado, por meio do Portal de Atendimento Institucional 
(PAI)  atráves  do  seguinte  endereço:  https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?
Action=NewTicketWizard;QueueID=295     ,aba “Serviços”, opção “PAIQ”. 

§ 1º As solicitações podem ocorrer do dia 11/04/2022 até 20/11/2022.
§  2º  No  caso  de  eventual  retorno  de  atividades  pedagógicas  não 

presenciais, os atendimentos serão feitos de forma online, pela plataforma que melhor 
atender o (a) estudante e for previamente combinado via e-mail.

Art.  7º  No  primeiro  atendimento,  o/a  estudante  será  acolhido  e 
orientado em relação ao Programa de Assistência Estudantil para estudantes Indígenas 
e Quilombolas (PAIQ), sobre a inserção dos dados no Cadastro PRAE e em como anexar

os documentos no sistema. Caberá aos profissionais da Assistência Estudantil atender 
o(a) estudante, estabelecendo vínculo para o acompanhamento, orientando sobre o 
uso do Cadastro PRAE, os programas assistenciais e suas condicionalidades específicas.

Art.  8º  O/A  estudante  deverá  apresentar  os  documentos  solicitados, 
porém,  com  a  possibilidade  de  justificar  a  ausência  de  alguns  deles,  o  que  não 
determina o indeferimento do cadastro, a ser analisado pelo/a assistente social, que 
goza de autonomia profissional para análise da vulnerabilidade social dos sujeitos. 

Art. 9º Caberá ao estudante preencher suas informações no Cadastro
PRAE PAIQ.

Art.  10º  Caberá  ao  estudante  reunir  a  documentação  necessária  e 
formulários disponíveis nos anexos deste edital e inserí-los no Cadastro PRAE PAIQ.

Parágrafo único. A validade do cadastro será de cinco (5) anos, podendo 
ser prorrogado ou antecipado por decisão da PRAE.

https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=295
https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=295
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Da documentação requerida ao Cadastro PRAE PAIQ
Art. 11 Serão considerados público-alvo deste Edital, conforme o Art. 1º, 

os  estudantes  indígenas  e  quilombolas  regularmente  matriculados  em  curso  de 
graduação presencial, com renda familiar bruta mensal  per capita  igual ou inferior a 
1,5  salário-mínimo.  Para  a  avaliação deste  critério,  compreende-se  que família  é  a 
unidade  composta  por  uma ou  mais  pessoas,  eventualmente  ampliada  por  outras 
pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por 
aquela  unidade  familiar.  Esta  definição  não  tem  como  parâmetro  unicamente  o 
domicílio,  mas,  observa  a  relação  de  parentesco,  consanguinidade,  dependência 
financeira e os laços afetivos dos seus membros.

Parágrafo  único.  A  definição  do  grupo familiar  será  feita  a  partir  do 
atendimento inicial junto à Assistência Estudantil, com base na escuta qualificada dos 
elementos interculturais e no uso das atribuições do Serviço Social, bem como suas 
ferramentas teóricas e metodológicas.

Art. 12 Estudantes em união estável ou casamento deverão comprovar 
meios de garantir sua subsistência autônoma para serem considerados como unidade 
familiar  independente.  Do  contrário,  cada  estudante  será  considerado  com  sua 
unidade familiar de origem.

Art. 13 A identificação da renda bruta familiar per capita será feita tendo 
como referência a renda recebida no último mês, considerando a data de envio da 
documentação. O estudante informará o valor no Formulário de Autodeclaração de 
Renda, anexo I deste edital. Considera-se renda familiar per capita o valor da soma da 
renda  bruta  mensal  do  grupo  familiar  dividido  pelo  número  de  pessoas  que  o 
integram.

Art.  14  Os  documentos  pessoais  dos  membros  da  família  e  os 
comprovantes de rendimentos dos membros da família e do/a estudante deverão ser 
anexados  ao  Cadastro  PRAE  online,  com  a  limitação  do  tamanho  do  arquivo 
determinada no sistema de cadastro, de acordo com a relação abaixo:

Identificação 
(documentos 
obrigatórios)

a) Documento  oficial  que  tenha  CPF,  foto  e 
assinatura.

b) Para  menores  de  18  anos:  Certidão  de 
Nascimento ou documento oficial que tenha CPF, 
foto e assinatura.
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Informação financeira 
(documentos 
obrigatórios)

a) Autodeclaração de renda, assinada pelas lideranças 
de sua respectiva comunidade,  assinada por pelo 
menos 03 (três) lideranças reconhecidas junto da 
cópia  de  documento  de  identificação  com 
assinatura  (Identidade,  Carteira  Nacional  de 
Habilitação ou outros) das mesmas; (ANEXO I)

b) Em caso de terem feito Declaração de Imposto de 
Renda de Pessoa Física (IRPF): apresentar a última 
declaração  entregue  à  Receita  Federal  do  Brasil, 
acompanhada do recibo de entrega e da respectiva 
notificação de restituição.
Obs.: Caso tenha sido dispensado de declarar IRPF: 
encaminhar a imagem da tela de consulta com sua 
“Situação das Declarações IRPF”, contendo ao lado 
de  seus  dados,  a  seguinte  mensagem:  “Sua 
declaração não consta na base de dados da Receita 
Federal”,  atráves  do  endereço  eletrônico  da 
Receita  Federal  do  Brasil: 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/consrest
/atual.app/paginas/mobile/restituicaomobi.asp

c) Imagens  da  Carteira  de  Trabalho.  Devem  ser 
enviadas as fotos das seguintes partes:

1)  página  que  contem  a  foto;
2)  página que contem a identificação (dados do 
titular);
3)  página  do  último  contrato  de  trabalho 
registrado;
4) página em branco seguinte ao último contrato 
registrado.
Será  aceita  também  a  Carteira  de  Trabalho 
Digital  ou o Cadastro Nacional  de Informações 
Sociais  (CNIS)  obtido  online no  site 
https://meu.inss.gov.br/.

b) Apresentar, obrigatoriamente, a documentação específica ou declaração especifica de 
cada membro do grupo familiar, conforme descrito nas categorias listadas abaixo:

Trabalhadores/as 
assalariados/as

a) Cópia dos contracheques do último mês

Para  quem  não 
exerce  nenhuma 
atividade 
remunerada 
(inclusive 
estudantes)

a) Declarar esta condição, por escrito, na aba “Relato 

de Situação Familiar” do Cadastro PRAE online.

b) No  caso  de  recebimento  de  Seguro  Desemprego, 
deverá  ser  apresentado  documento  referente  às 
respectivas parcelas.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/consrest/atual.app/paginas/mobile/restituicaomobi.asp
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/consrest/atual.app/paginas/mobile/restituicaomobi.asp
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Para 
trabalhadores/as 
com  rendimentos 
informais  (“bicos”), 
autonomos  sem 
registro,  artesãos, 
pescadores.

a) Declarar  a  renda e  sua  origem na aba “Relato  de 

Situação Familiar” do Cadastro PRAE online.

Para 
recebedores/ras  de 
pensão alimentícia.

a) Declarar  a  renda  na  aba  “Relato  de  Situação 

Familiar” do Cadastro PRAE online.

Para  aposentados/as 
(idade,  tempo  de 
contribuição  ou 
invalidez); 
pensionistas  (por 
morte)  ou  auxílio 
(doença,  reclusão, 
maternidade  ou  por 
acidente  de 
trabalho).

a) Comprovante  do  último  pagamento, 
disponibilizado  no  endereço  eletrônico: 
https://www.inss.gov.br/  ou  diretamente  nos 
postos  de  atendimento  do  INSS.  O  valor  a  ser 
informado deve ser o da renda bruta mensal.

b) Caso o órgão pagador for outro instituto/fundo de 
previdência,  deverá  ser  apresentada  folha  de 
pagamento do benefício.

Bolsistas  e 
estagiários/as.

a) Contrato de estágio ou termo de compromisso de 
bolsa. Será considerado no cálculo da renda bruta 
familiar o valor das bolsas recebidas, exceto as de 
natureza assistencial.

Empresários/as, 
sócios/as, 
cooperados/as, MEI.

a) Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ) mais atual, completa, com recibo de entrega 
ou  Declaração  Anual  do  SIMPLES  do último  ano, 
completo, com recibo de entrega.

b) Se  no  núcleo  familiar  houverem 
microempreendedores  individuais,  deverá  ser 
enviado apenas a Declaração Anual do SIMPLES do 
último ano, completo, com recibo de entrega.

Agricultores/as. a) Declarar o valor da renda bruta agrícola do ano de 
2021 na aba “Relato de Situação Familiar” do 
Cadastro PRAE online.

Para  quem  recebe 
renda de  aluguel  ou 
de  arrendamentos 
de terras.

a) Apresentar  o(s)  contrato(s)  de  locação  ou 
arrendamento(s) e/ou recibo(s).

Art.  15 A qualquer prazo,  poderão ser solicitados outros documentos 
além daqueles previstos no Art. 14 deste edital, bem como a realização de entrevistas 
de forma remota ou presencial e/ou visitas domiciliares, caso haja necessidade, a fim 
de viabilizar a análise.

Art.  16  Todas  as  informações  fornecidas  pelo/a  estudante  estarão 
sujeitas à verificação.

http://www.inss.gov.br/%20
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Art. 17 O resultado da análise ou da validação do Cadastro PRAE será 
divulgado pelo e-mail do/a estudante bem como poderá ser visualizado no Sistema de 
Cadastros  e  Benefícios  da  PRAE,  por  meio  de  login  próprio 
(https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/), no prazo de no máximo dez (10) dias úteis 
após a apresentação completa da documentação.

III. DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PARA ESTUDANTES INDÍGENAS E 
QUILOMBOLAS DA UFSC – PAIQ

Do objetivo do Programa
Art.  18  Normatizar  e  orientar  o  acesso  de  estudantes  indígenas  e 

quilombolas da UFSC na Bolsa do Programa de Assistência Estudantil para Estudantes 
Indígenas e Quilombolas da UFSC – Bolsa PAIQ.

Sobre o PAIQ
Art. 19 O Programa de Assistência Estudantil para Estudantes Indígenas 

e Quilombolas – PAIQ – compõe um conjunto de ações de equidade para igualdade de 
acesso  aos  programas  de  Assistência  Estudantil  entre  estudantes  indígenas  e 
quilombolas  na  UFSC,  de  modo  a  atentar  e  não  reproduzir  institucionalmente  as 
desigualdades da sociedade brasileira em relação a estes povos.

Art.  20  O  programa  prevê  o  pagamento  de  uma  Bolsa  Assistencial, 
denominada Bolsa PAIQ, aos estudantes indígenas e quilombolas, conforme critérios 
deste edital.

Dos recursos orçamentários
Art.  21  Os  recursos  destinados  a  este  edital  advêm  do  Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, regulamentado pelo Decreto 7.234 de 19 
de julho de 2010 e da matriz orçamentária da Universidade Federal de Santa Catarina, 
a depender da disponibilidade orçamentária.

Da Bolsa PAIQ
Art. 22 O Programa de Assistência Estudantil para Estudantes Indígenas 

e Quilombolas – PAIQ – tem o objetivo de proporcionar auxílio financeiro através da 
inclusão dos estudantes no Cadastro PRAE PAIQ, de forma a garantir a Bolsa PAIQ e de 
viabilizar  a  inscrição  nos  demais  programas  de  assistência  estudantil  a  fim  de 
possibilitar  a  permanência  dos  estudantes  Indígenas  e  Quilombolas  dos  cursos  de 
graduação presencial da Universidade Federal de Santa Catarina, oriundos de famílias 
com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capita.

Art. 23 A Bolsa PAIQ será no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), valor 
referência  do  Programa  Bolsa  Permanência  vinculado  ao  Ministério  da  Educação 
(Portaria nº 389/2013/MEC), que será pago mensalmente.

§1º.  A  Bolsa  PAIQ  não  poderá  ser  acumulada  à  do  Programa  Bolsa 
Permanência vinculado ao Ministério da Educação (Portaria 389/2013/MEC), de modo 
que o/a estudante deverá optar por uma delas.

§2º.  A  Bolsa  PAIQ  não  poderá  ser  acumulada  à  do  Programa  Bolsa 
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Estudantil da UFSC (Resolução Normativa nº 32/CUn/2013).
§3º. A Bolsa PAIQ pode ser acumulada com as demais bolsas de cunho 

acadêmico (monitoria, pesquisa, extensão, etc).

Do prazo de inscrição da Bolsa PAIQ
Art.  24 As solicitações para a Bolsa PAIQ deverão ocorrer através do 

Sistema  de  Cadastros  e  Benefícios  da  PRAE,  link 
https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/, por meio de login próprio, segundo os prazos 
dispostos no cronograma abaixo:

Cronograma de solicitações da Bolsa PAIQ Mês de início da vigência da bolsa

De 11/04/22 até 26/04/22 04/22

De 01/05/22 até 09/05/22 05/22

De 01/06/22 até 09/06/22 06/22

De 01/07/22 até 09/07/22 07/22

De 01/08/22 até 09/08/22 08/22

De 01/09/22 até 09/09/22 09/22

De 01/10/22 até 09/10/22 10/22

De 01/11/22 até 09/11/22 11/22

Dos demais programas da Assistência Estudantil da UFSC
Art.  25  O/A  estudante  poderá  solicitar  a  Isenção  das  Refeições  no 

Restaurante Universitário após a conclusão do Cadastro PRAE PAIQ, quando o mesmo 
apresentar status de “Análise Concluída”, regido por edital específico.

Art. 26 O estudante poderá inscrever-se no Programa de Auxílio Moradia, 
regido por edital específico.

Art. 27 O estudante poderá inscrever-se no Programa de Auxílio Creche, 
regido por edital específico.

Art.  28 O estudante poderá inscrever-se no Programa de Isenção para 
Cursos de Línguas Estrangeiras, regido por edital específico, se houver edital vigente.

Art.  29 O estudante poderá inscrever-se no Programa Auxílio Internet, 
regido por edital específico.

Parágrafo único. Estes programas (art. 25 a 28) podem ser cumulativos 
com demais bolsas de cunho acadêmico tais como monitoria, pesquisa, extensão, etc. e 
com a Bolsa MEC, conforme artigo 6º da Portaria 389/2013 que regulamenta a Bolsa  
MEC.

Das condicionalidades e critérios para renovação da Bolsa PAIQ
Art. 30 O Programa de Assistência Estudantil para Estudantes Indígenas 

e Quilombolas – PAIQ, apresenta as condicionalidades em similaridade com o que é 
previsto nos artigos nº 13 e 14 da Resolução Normativa nº 32/CUn/2013.

Art.  31  As  condicionalidades  serão  acompanhadas  semestralmente  a 
partir  do  recebimento  da  primeira  parcela  da  bolsa.  O  cumprimento  das 
condicionalidades  permite  a  renovação  da  Bolsa  PAIQ  de  forma  automática  pelo 
período de dois (2) semestres letivos, podendo o estudante renovar até o término da 
graduação.

https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/
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Art. 32 As condicionalidades são:
a)Ter matrícula regular em curso de graduação presencial na UFSC.
b)Ter  o  Cadastro  PRAE  PAIQ  com  status  de  “Análise  Concluída”  ou 

“Validação de Renda deferida”.
c) Apresentar frequência obrigatória de 75% (setenta e cinco por cento) 

nas  atividades  correspondentes  a  cada  disciplina  cursada  nos  dois  semestres 
anteriores à renovação de sua bolsa, deve-se considerar o parecer da profissional de 
referência. A profissional poderá acionar e dialogar com outros profissionais da equipe 
de assistência estudantil e outros setores relacionados à vida universitária, de forma a 
ampliar as condições de análise e acompanhamento do estudante.

d) Apresentar aprovação em pelo menos 50% (cinquenta por cento) das 
disciplinas ou dos créditos cursados nos dois semestres anteriores à renovação de sua 
bolsa, deve-se considerar o parecer da profissional de referência. A profissional poderá 
acionar e dialogar com outros profissionais da equipe de assistência estudantil e outros 
setores relacionados à vida universitária, de forma a ampliar as condições de análise e 
acompanhamento do estudante.

e) Não apresentar trancamento de matrícula, desistência, abandono de 
curso ou outra situação equivalente, nos dois semestres anteriores, devendo sempre 
ter o status de “regularmente matriculado”.

f) Não ultrapassar a média aritmética entre o tempo regular e o tempo 
máximo de integralização curricular do curso de graduação ao qual está matriculado, 
em caso de não cumprimento desta condicionalidade, deve-se considerar o parecer da 
profissional  de  referência.  A  profissional  poderá  acionar  e  dialogar  com  outros 
profissionais da equipe de assistência estudantil e outros setores relacionados à vida 
universitária,  de  forma  a  ampliar  as  condições  de  análise  e  acompanhamento  do 
estudante.

g) Estar  cursando  a  carga  horária  mínima  semanal  das  disciplinas 
estabelecidas no projeto pedagógico do curso no qual está matriculado, em caso de 
não cumprimento desta condicionalidade, deve-se considerar o parecer da profissional 
de referência.  A profissional  poderá acionar  e dialogar  com outros profissionais  da 
equipe de assistência estudantil e outros setores relacionados à vida universitária, de 
forma a ampliar as condições de análise e acompanhamento do estudante.

Parágrafo  único.  Para  aqueles  estudantes  que  se  inscreverem  nos 
demais programas disponíveis da PRAE, devem ser observadas as condicionalidades 
específicas de cada um em seu respectivo edital.

Art. 33 Os estudantes poderão ser desligados, a qualquer tempo:
a) se identificado que não se encontram no perfil de elegibilidade para o 

Programa (renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário-mínimo per capita);
b) se  identificado  que  não  pertencem  ao  grupo  étnico  racial  de 

indígenas e quilombolas;
c) se identificado  que  não  cumpriram  integralmente  as 

condicionalidades, considerando o acompanhamento, análise e parecer da profissional 
de referência.  A profissional  poderá acionar  e dialogar  com outros profissionais  da 
equipe de assistência estudantil e outros setores relacionados à vida universitária, de 
forma a ampliar as condições de análise e acompanhamento do estudante.
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Art. 34 Para os/as estudantes que cumprirem as condicionalidades da 
Bolsa PAIQ a renovação será processada via sistema, de forma automática, procurando 
garantir a continuidade do pagamento.

Art. 35 Os/As estudantes que não cumprirem as condicionalidades terão 
que marcar atendimento com a profissional  de referência.  O/A profissional  poderá 
acionar e dialogar com outros profissionais da equipe de assistência estudantil e outros 
setores relacionados à vida universitária, de forma a ampliar as condições de análise e 
acompanhamento do estudante.

Art.  36  Cabe  à  profissional  de  referência  elaborar  parecer  de 
acompanhamento e o mesmo deverá ser considerado na análise de renovação. O/A 
profissional  poderá  acionar  e  dialogar  com  outros  profissionais  da  equipe  de 
assistência estudantil e outros setores relacionados à vida universitária,  de forma a 
ampliar as condições de análise e acompanhamento do estudante.

Sobre o acompanhamento aos estudantes atendidos
Art. 37 O acompanhamento dos/as estudantes indígenas e quilombolas 

no que tange às Bolsas e Benefícios da PRAE será feito pelos/as profissionais da CoAES/
PRAE no campus de Florianópolis e setores que compõem a assistência estudantil nos 
campi  de  Araranguá,  Blumenau,  Curitibanos  e  Joinville,  considerando  as  questões 
socioeconômicas e questões dos processos de ensino e aprendizagem, que implicam 
diretamente  nas  condicionalidades,  com  olhar  ampliado  para  os  aspectos  étnicos, 
raciais e culturais que influem sobre as condições de permanência na universidade.

Art.  38  O  acompanhamento  realizado  pelos  Setores  de  Assistência 
Estudantil  da  UFSC,  prevê,  quando  necessário,  articulação  com  demais  setores  da 
Universidade, a fim de garantir um atendimento pautado no conceito de integralidade 
e equidade.

Art. 39 O estudante poderá, junto com o/a profissional de referência, a 
qualquer tempo requerer diálogo ou participação de outros setores da Universidade.

Art.  40  O  acompanhamento  estudantil  de  estudantes  indígenas  e 
quilombolas será sistemático e visa diminuir a alta evasão e retenção deste público 
diante das barreiras para permanecer e se formar na UFSC.

Do resultado das solicitações ao PAIQ
Art.  41  Todo  estudante  que  solicitar  inclusão  no  PAIQ  e  comprovar 

possuir renda per capta inferior a 1,5 salário-mínimo, conforme disposto nos requisitos 
do edital e análise deferida por assistente social, terá confirmação da solicitação de 
forma automática  por  meio  de correio  eletrônico.  A  PRAE não publicará  edital  de 
resultados, pois todos os inscritos serão contemplados, desde que atendam o previsto 
no Art. 1º deste Edital.

Art.  42  Em  razão  deste  programa  possuir  fluxo  contínuo  para  o 
recebimento  de  inscrições  e  de  entrada  de  estudantes,  estudantes  que  tiverem o 
cadastro  concluído  depois  do  dia  09  de  cada  mês  serão  incluídos  na  folha  de 
pagamento do mês seguinte, sem direito a pagamento retroativo.

Dos recursos
Art.  43 O/A estudante  que desejar  interpor recurso questionando os 
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resultados da análise, disporá de 05 (cinco) dias úteis a partir da data do envio do e-
mail resposta de que seu cadastro foi finalizado, devendo fazê-lo por e-mail para o 
Setor de Assistência Estudantil do campus onde está matriculado/a.

Art.  44  O  estudante  poderá  requerer  a  presença/contribuição  de 
Comissão Específica, composta de forma interdisciplinar e intercultural nomeada pela 
PRAE  para  compor  a  equipe  de  análise  do  Cadastro  PRAE  PAIQ  juntamente  com 
assistente social responsável pelo recurso.

IV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 45 As bolsas voltadas para este público, são reservadas e não se 
submetem ao ranqueamento de renda, mas à sua comprovação, conforme orientação 
jurídica  prevista  na  Nota  n.  00095/2020/NADM/PFUFSC/PGF/AGU  e  a  autonomia 
universitária  em  relação  ao  fomento  à  permanência  deste  público,  previstos  na 
Constituição Federal Art. 207 e na Resolução Nº 52 da UFSC.

Art.  46 Este Edital  poderá ser  revogado ou anulado,  em parte ou no 
todo, a qualquer tempo, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito 
de indenização de qualquer natureza.

Art.  47  Todas  as  informações  fornecidas  pelo/a  estudante  estarão 
sujeitas à verificação e, comprovada a não veracidade das mesmas, a qualquer tempo, 
o/a estudante perderá o acesso ao programa, além de estar sujeito às penalidades 
previstas e à devolução dos valores ou vagas recebidos/as indevidamente.

Art.  48 O Setor de Assistência Estudantil  poderá solicitar,  a  qualquer 
tempo, por motivo de auditoria interna, nova entrevista bem como documentos e/ou 
esclarecimentos relacionados ao Cadastro PRAE PAIQ, tendo em vista a continuidade 
no/s Programa/s.

Art. 49 Os casos omissos serão tratados pela Pró-Reitoria de Assuntos

Estudantis.

PEDRO LUIZ MANIQUE BARRETO
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ANEXO I - DECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR

Declaro para os devidos fins que eu,                                                                               , 
domiciliado em                                                                                                                                      , 
detentor do Registro Geral                                                       ,  do  Cadastro  de  Pessoa 
Física no                               , aluno(a) devidamente matriculado(a) no curso
                                          e matriculado sob o número                                                       (número 
da matrícula), em nível de graduação da                                                     na  Universidade 
Federal de Santa Catarina, DECLARO que: I - Possuo renda familiar per capita de R$
                                                  ,  estando dentro dos critérios de renda não superior a 1,5 
salário-mínimo  (um  salário-mínimo  e  meio);  Declaro  ainda  que  responderei  civil,  
administrativa e criminalmente pelas informações prestadas, inclusive no âmbito do 
sistema de informação do programa.  A inobservância dos requisitos citados acima, 
e/ou se praticada qualquer fraude pelo(a)  estudante implicará no cancelamento da 
bolsa, com a restituição integral e imediata dos recursos, de acordo com os índices 
previstos em lei competente.

Estudante:                                                                                                                                               

Nome da liderança:                                                                                                                                 

Assinatura:                                                                                                                                              

RG:                                                                    CPF:                                                                            

Nome da liderança:                                                                                                                                 

Assinatura:                                                                                                                                              

RG:                                                                    CPF:                                                                            

Nome da liderança:                                                                                                                                 

Assinatura:                                                                                                                                              

RG:                                                                    CPF:                                                                            

Local:                                                                 Data:      /      /           
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