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BOLETIM SOBRE PAGAMENTOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL –  
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Considerando: 

  

1. Que a readequação do orçamento anunciada pela PROAE, através do Boletim 

Sobre Pagamentos da Assistência Estudantil, de 13 de maio de 2021 

(https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/boletim_informativo_proae_-

_13.05.pdf), se deu devido ao corte orçamentário no PNAES informado pelo 

MEC/Governo Federal. (http://www.ufba.br/ufba_em_pauta/corte-orcamentario-

obriga-proae-readequar-politica-de-concessao-de-beneficios) 

2. Que naquele momento não havia previsão de liberação do restante do orçamento 

de 2021 que estava contingenciado pelo Governo Federal 

3. Que o orçamento contingenciado foi liberado, sendo mantido o corte de 

R$7.259.000,00 (sete milhões e duzentos e cinquenta e nove mil reais) 

4. O alto número de selecionados no Edital PROAE 05/2021.1 no qual o Auxílio 

Emergencial para Permanência no SLS, R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

que é dirigido a quem não possui outros auxílios da assistência estudantil. 

  

Informamos as seguintes medidas, em conformidade com o item 5 do Boletim 

Informativo de 13 de maio de 2021: 

  

1) Publicação de segunda lista de convocados, Edital 05/2021.1, Auxílio 

Emergencial para Permanência no SLS, R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 

recebimento a partir de agosto/2021. Links de acesso: 

https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/convocacaoclassificades_editalno0

callto:7.259.000,00
https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/convocacaoclassificades_editalno05de2021_vca.pdf
https://www.ufba.br/


5de2021_vca.pdf e 

https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/convocacaoclassificades_editalno0

5de2021_salvador.pdf ; 

2) Publicação de segunda lista de convocados, Edital 05/2021.1, Auxílio Inclusão 

Digital/Aquisição de Equipamentos, R$400,00 (quatrocentos reais) e 

recebimento em agosto/2021. Link de acesso.: 

https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/convocacaoclassificades_editalno0

5de2021_salvador.pdf ; 

3) Pagamento de valor retroativo relativo a mudança de data no pagamento do 

auxílio emergencial suspensão Restaurante Universitário referente ao mês de 

janeiro de 2021, para os discentes que fazem jus a este valor, desde que estejam 

em situação de matrícula ativa (este pagamento ocorrerá no mês de agosto/2021); 

4) O valor do Auxílio Emergencial Suspensão Restaurante Universitário, a partir de 

agosto de 2021, retornará a ser de R$400,00 (quatrocentos reais) para todos os 

beneficiários; 

5) Os valores das Bolsas Acadêmicas (Projetos Especiais, PBA, PAPAD, Programas 

Permanecer e Sankofa), passará a ser de R$350,00 (trezentos e cinquentas reais), 

a partir do mês de referência julho/2021, com pagamento em agosto/2021. 

 

Salvador, 06 de julho de 2021.                                                                                  

 

 
Cássia Virgínia Bastos Maciel 

Pró-Reitora 

 

https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/convocacaoclassificades_editalno05de2021_vca.pdf
https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/convocacaoclassificades_editalno05de2021_salvador.pdf
https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/convocacaoclassificades_editalno05de2021_salvador.pdf
https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/convocacaoclassificades_editalno05de2021_salvador.pdf
https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/convocacaoclassificades_editalno05de2021_salvador.pdf

