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COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – COAE

 EDITAL Nº 02/2019

RENOVAÇÃO DE BENEFÍCIOS DA COAE/ PROAE – 2019.2 

Considerando os imperativos da probidade, legalidade e transparência na condução dos

atos  e  procedimentos  da  Administração  Pública  em prol  do  melhor  atendimento  das

necessidades de assistência e acesso a direitos; 

Considerando a necessidade de ofertar acompanhamento e suporte para a qualificação

da permanência estudantil na graduação da Universidade Federal da Bahia; 

Considerando os Decretos Nº7234/2010 e Nº 7416/2010, os critérios de percepção desta

Universidade e o regramento por elas estabelecido para o correto e legal desenvolvimento

dos programas e estratégias de Permanência Estudantil e a gestão de seus recursos; 

A Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da Universidade Federal da

Bahia,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna  público  o  processo  de  renovação  para  os

seguintes  auxílios:  Alimentação,  Creche,  Moradia,  Transporte,  Auxílio  a  Pessoas  com

Necessidades Educativas Especiais e Cadastro Geral em conformidade com o Decreto Nº

7.416/2010. 

1. DO EDITAL DE RENOVAÇÃO

1.1. Será de inteira responsabilidade do discente o acompanhamento e consulta para

verificação  de  retificações,  prazos  e  resultados  deste  Edital  pelo  site  oficial  do  IMS:

http://www.ims.ufba.br/coae/#renovacao

1.2. O  descumprimento  de  requisitos,  prazo  ou  termos  dos  Editais  resultará  em

suspensão imediata  dos  benefícios  até  que sejam avaliados os méritos dos recursos

interpostos.

1.3. A documentação exigida neste edital deverá ser entregue das 8h às 18h do dia 18 ao

dia 22 de novembro de 2019.



2. DOS REQUISITOS

2.1. O estudante contemplado com os programas da PROAE terá direito a renovação em

conformidade com os artigos 2º e 3º do Decreto Nº 7.416/2010 e em observância de

todos os casos listados no artigo 4º deste, desde que atenda aos seguintes requisitos:  

2.1.1. Pertencer  a  família  em situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica  nos

termos do Decreto do PNAES Nº 7324/2010: renda familiar per capita de até um salário

mínimo e meio mensal;

2.1.2. Não ter efetuado trancamento total da matrícula, exceto quando autorizado

pelo Serviço Médico Universitário Rubens Brasil Soares (SMURB);

2.1.3. Apresentar os documentos exigidos nos termos deste Edital ver item 3.2.1

2.1.4. Não  ter  apresentado  documentação  falsa  ou  falsificada,  bem  como

informações incorretas, usando de má-fé no ato da inscrição ou no gozo do benefício.

2.1.5. Não  ter  praticado  atos  não  condizentes  com  o  ambiente  universitário,

tipificados na legislação ou em jurisprudência vigente no país.

2.2. Em caso de descumprimento de qualquer dos requisitos que sejam observados no

processo de renovação, a COAE avaliará a pertinência da manutenção do auxílio a fim de

ofertar suporte à permanência do estudante;

2.2.1. O estudante que descumprir qualquer dos requisitos poderá ser convidado a

comparecer à COAE para avaliar as possibilidades de superação das circunstâncias que

geraram conflito com os requisitos;

2.3. A renovação  poderá  ser  negada  por  esta  Coordenação  diante  da  comprovação

documentada das situações dispostas no art. 4º do Decreto Nº 7.416/2010, adotadas por

esta Pró-Reitoria

3. DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO

3.1. O processo de renovação será realizado pela equipe técnica da Coordenação de

Ações Afirmativas e Assistência ao Estudantil  – COAE, do Instituto Multidisciplinar em

Saúde – IMS da Universidade Federal da Bahia – UFBA.

3.2. Para renovação será exigido:

3.2.1. Formulário socioeconômico digitado e impresso.



3.2.2. Histórico  Escolar  da  UFBA,  emitido pelo  SIAC,  em PDF,  com código  de

controle para validação de documentos da UFBA

3.2.3. Declaração que NÃO houve alteração na situação socioeconômica e/ou na

composição  do  núcleo  familiar. Caso  haja  alteração  o  aluno  deverá  apresentar

comprovantes referentes a informação cedida.

3.2.4. Termo de compromisso.

3.2.5. A documentação exigida deverá ser entregue em envelope identificado com

nome, curso e número de matrícula.

3.2.6.  Os formulários, declarações e termos estão disponíveis no site da COAE:

http://www.ims.ufba.br/institucional/administracao/coordenacao-de-acoes-afirmativas-e-

assistencia-estudantil 

3.3. Análise da solicitação de renovação será realizada pela equipe técnica COAE;

3.3.1. A PROAE poderá convocar o aluno para Atendimento a ser realizado em

caráter facultativo pela equipe técnica da COAE.

3.3.1.1 O não comparecimento do/a estudante implicará no indeferimento da

solicitação de renovação, salvo àqueles que apresentarem justificativa formal protocolada

em até 2 (dois) dias úteis pela COAE.

3.3.2. Poderá ser realizada visita domiciliar em caráter facultativo pela COAE.

3.4. As informações particulares prestadas pelo  requerente  terão caráter  reservado,  e

serão preservadas em sigilo e classificadas conforme disposições da Lei.

4. CRONOGRAMA

ATIVIDADE PERÍODO

Publicação do edital 01/11/2019

Entrega de documentos 18 a 22/11/2019

Resultado 13/12/2019

5. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela COAE. 

Vitória da Conquista, 01 de novembro de 2019. 

Coordenação de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil


