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A Pró-reitoria de Sustentabilidade e Integração Social (PROSIS) informa a toda 

comunidade da UFSB, em especial os estudantes, que a Comissão de Políticas 

Afirmativas da UFSB (CPAf) - órgão consultivo e deliberativo da Pró-reitoria de 

Sustentabilidade e Integração Social e com competência para exercer as 

atribuições expressas na resolução Consuni 003/2016, em reunião extraordinária 

realizada no dia 13/07/2017 decidiu aprovar um novo Edital de concessão de 

auxílios referentes ao Programa de Apoio à Permanência, conforme saldo atual do 

Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) previstos no orçamento de 2017. 

 

A atual crise econômica e política vivenciada no país tem gerado cortes 

orçamentários em todas as Instituições Federais de Ensino Superior, atingindo 

inclusive os recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

 

Mesmo com os cortes e contingenciamentos do orçamento realizados pelo 

Ministério da Educação (MEC), a UFSB irá cumprir a execução do orçamento do 

PNAES previsto para 2017, por considerar que as bolsas e auxílios dos estudantes 

são prioridades da atual gestão.  

 

Diante de um cenário de instabilidade, a CPAf optou pela não renovação do Edital 

06/2016, e sim pelo lançamento de um novo Edital que conceda os Auxílios 

Alimentação, Moradia e Transporte para os estudantes da UFSB (calouros e 

veteranos). Além disso, foi aprovada a continuidade da execução orçamentária do 

Auxílio-Eventos, e a concessão de novas vagas para o Auxílio Creche.  

 

A PROSIS agradece a compreensão e se coloca à disposição para maiores 

informações. 

Itabuna, 18 de julho de 2017. 
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