
EDITAL Nº 031/2022

PROCESSO Nº 23106.085532/2022-40

INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA BOLSA ALIMENTAÇÃO PARA PÓS-GRADUAÇÃO 

O Decano de Assuntos Comunitários, no uso de suas atribuições legais, torna público as inscrições para
o Programa Bolsa Alimentação, com a finalidade de garan/r segurança alimentar aos estudantes da
Pós-Graduação (mestrado e  doutorado)  da Universidade de Brasília,  com renda bruta familiar  per
capita de até um salário mínimo e meio, por meio da concessão de gratuidade no acesso às refeições
do Restaurante Universitário (RU). 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Programa Bolsa Alimentação des/na-se a estudantes com renda bruta familiar per capita de até
um  salário  mínimo  e  meio,  com  avaliação  socioeconômica  realizada  pela  DDS.  Consiste  na
disponibilização do acesso gratuito ao Restaurante Universitário (RU) para café da manhã, almoço e
jantar. 

1.2. O Programa Bolsa Alimentação é regido pela Resolução da Reitoria n. 0138/2012. 

1.3.  Os  Programas  de  Assistência  Estudan/l  para  a  Pós-Graduação  são  financiados  com  recursos
próprios da Universidade de Brasília. 

1.4. O Programa Bolsa Alimentação somente poderá ser concedido mediante realização de avaliação
socioeconômica pela equipe da DDS. Para tal, o estudante deverá inserir, no Cadastro Único do SIGAA,
todos os documentos listados no Anexo 1 do EDITAL DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA PARA ACESSO
AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA PÓS-GRADUAÇÃO nº 029/2022, além de solicitar
inscrição na avaliação socioeconômica. 

2. DA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

2.1.  As  inscrições  para  o  Programa  Bolsa  Alimentação  serão  realizadas  do  dia  20/07/2022  a
24/09/2022. Para se inscrever o estudante deverá:  

I. Acessar o SIGAA, em hOps://sig.unb.br/sigaa/verTelaLogin.do com login e senha;  

II.  Na tela inicial do discente, selecionar a opção “Meus Dados Pessoais” no canto superior direito,
verificando  e  completando as  informações  sobre  endereço e  conta  bancária.  É  obrigatório  que  o
estudante  informe  conta  corrente  em  seu  nome.  Não  serão  aceitas  contas  poupança,  contas
conjuntas, contas salário e contas em nome de terceiros; 

III.  Aderir  ao  Cadastro  Único  referente  ao  2022.1,  clicando  em “Bolsas”  -->  “Cadastro  Único”  -->
“Aderir”.  Preencher o formulário do Cadastro Único e anexar a documentação comprobatória listada
no  Anexo  I  do  Edital  de  Avaliação  Socioeconômica  para  a  Pós-Graduação,  referente  ao  próprio
estudante e seu grupo familiar; 

IV. Para completar a inscrição o estudante deverá acessar o menu “Bolsas” --> “Solicitação de Bolsas”
--> “Solicitação de Bolsa Auxílio” e se inscrever na bolsa ALIMENTAÇÃO. 

2.2. O prazo para realização da avaliação socioeconômica ocorrerá de acordo com os regramentos do

Boletim de Atos Oficiais da UnB em

19/07/2022

SEI/UnB - 8426376 - Edital https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

1 of 3 19/07/2022 10:47



edital específico. O estudante só poderá acessar o Programa Bolsa Alimentação após conclusão da
avaliação socioeconômica, norma/zada pelo EDITAL DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA PARA ACESSO
AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA PÓS-GRADUAÇÃO nº 029/2022. 

3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 São critérios de par/cipação:  

I. Estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação stricto sensu da UnB;  

II. Ter renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio; 

III.  Preencher o Cadastro Único do SIGAA referente ao semestre 2022.1 e anexar a documentação
descrita  no  EDITAL  DE  AVALIAÇÃO  SOCIOECONÔMICA  PARA  ACESSO  AOS  PROGRAMAS  DE
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA PÓS-GRADUAÇÃO nº 029/2022, e outros documentos que possam ser
solicitados por assistente social para conclusão da avaliação socioeconômica; 

IV. Ter avaliação socioeconômica concluída junto à DDS e ser considerado perfil para o Programa; 

V. Realizar a inscrição pelo SIGAA, na Bolsa “Avaliação Socioeconômica” e na Bolsa “Alimentação”. 

4. DO RECADASTRAMENTO DOS ESTUDANTES DA PÓS-GRADUAÇÃO PARA ACESSO AO RU

4.1.  Os estudantes  da Pós-Graduação que têm avaliação socioeconômica realizada em Sistema da
Assistência Estudan/l (SAE),  em que tenha sido considerado perfil  para acessar  o Programa Bolsa
Alimentação, deverão atualizar seus dados no Cadastro Único do SIGAA, seguindo as orientações do
item 2 deste edital. Neste caso, não é obrigatória a apresentação de documentos.  

4.1.1. O prazo para deferimento da solicitação e acesso ao RU pelos estudantes que se enquadrem no
item 4.1. é de até 4 dias úteis após a solicitação do Auxílio Alimentação. 

4.1.2. A realização do recadastramento para acesso ao RU se faz necessária pela mudança de sistemas
entre SIPPOS e SIGAA.  

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1.  Ao  aderir  a  este  edital  o  estudante  tem  ciência  de  que  deverá  par/cipar  dos  processos  de
renovação anual do Programa Bolsa Alimentação, regidos por Edital próprio de renovação. 

5.2. A DDS poderá, a qualquer tempo, solicitar outras informações que julgar necessárias no sen/do
de  confirmar  a  veracidade  das  informações  prestadas  pelo  estudante  ou  a  complementação  da
documentação apresentada no SIGAA.  

5.2.1  Informações  falsas  e/ou  omissão  de  dados  e  documentos  acarretarão  no  desligamento  do
programa e solicitação de res/tuição do recurso ao erário. 

5.3.  Neste  edital,  avaliações  socioeconômicas  realizadas,  pela  DDS,  e  registradas  em  sistemas
u/lizados anteriormente à implementação do SIGAA serão aceitas.

5.3.1. A par/r do próximo semestre (2022.2), somente serão considerados, para a concessão do auxílio
alimentação, os estudantes que /verem avaliação socioeconômica no status Deferido e Contemplado
no SIGAA. 

Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a) de Assuntos
Comunitários, em 18/07/2022, às 19:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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A auten/cidade deste documento pode ser conferida no site hOp://sei.unb.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 8426376 e o código CRC B085BEE7.

Referência: Processo nº 23106.085532/2022-40 SEI nº 8426376
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