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��� GH� GH]HPEUR� GH� ������ H� R� 'HFUHWR� (VWDGXDO� Q�� �������� GH� ��� GH� QRYHPEUR� GH� ������ WRUQD� S~EOLFD� D� DEHUWXUD� GDV�LQVFULo}HV�SDUD�RV (VWXGDQWHV�LQWHUHVVDGRV�HP�SDUWLFLSDU�GR�3URMHWR�(VWDGXDO�GH�$X[tOLR�3HUPDQrQFLD��3URJUDPD�0DLV�)XWXUR��� QR� SHUtRGR� GH� ��� D� ��� GH� PDUoR� GH� ������ FRPR� SDUWH� GDV� Do}HV� YROWDGDV� SDUD� R� $X[tOLR� 3HUPDQrQFLD� GRV�
HVWXGDQWHV�HP�FRQGLo}HV�GH�YXOQHUDELOLGDGH�VRFLRHFRQ{PLFD�GDV�8QLYHUVLGDGHV�3~EOLFDV�(VWDGXDLV�GD�%DKLD��
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(VWXGDQWH� UHJXODUPHQWH� PDWULFXODGR� HP� &XUVR� GH� *UDGXDomR� SUHVHQFLDO� QDV� 8QLYHUVLGDGHV� 3~EOLFDV� (VWDGXDLV� �81(%��
8()6�� 8(6%� H� 8(6&��� GHVGH� TXH� QmR� WHQKD� FRQFOXtGR� TXDOTXHU� RXWUR� &XUVR� GH� QtYHO� VXSHULRU� H� TXH� HVWHMD�FRPSURYDGDPHQWH�HP�VLWXDomR�GH�YXOQHUDELOLGDGH�VRFLRHFRQ{PLFD��REVHUYDGDV��DLQGD��DV�GHPDLV�FRQGLo}HV�SUHYLVWDV�QR�
DUW�����GD�/HL�Q����������GH����GH�GH]HPEUR�GH������
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2�3URMHWR�(VWDGXDO�GH�$X[tOLR�3HUPDQrQFLD��3URJUDPD�0DLV�)XWXUR���LQVWLWXtGR�SHOD�/HL�1����������GH����GH�GH]HPEUR�
GH�������H�UHJXODPHQWDGR�SHOR�'HFUHWR�(VWDGXDO�Q����������GH����GH�QRYHPEUR�GH�������GHVWLQD�VH�DRV�HVWXGDQWHV�HP�
FRQGLo}HV� GH� YXOQHUDELOLGDGH� VRFLRHFRQ{PLFD� UHJXODUPHQWH� PDWULFXODGRV� QDV� XQLYHUVLGDGHV� S~EOLFDV� HVWDGXDLV� �81(%��8()6��8(6%�H�8(6&���FXMR�SURFHVVR�GH�LQVFULomR�ILFD�UHJXODGR�SHOR�SUHVHQWH�(GLWDO��
1R�PRPHQWR�GD�LQVFULomR��RV�FDQGLGDWRV�GHYHUmR�LQGLFDU�R�SHUILO�HP�TXH�VH�HQTXDGUDP��TXDLV�VHMDP��
����3HUILO�%iVLFR��HVWXGDQWHV�UHVLGHQWHV�D�DWp����NP��FHP�TXLO{PHWURV��GH�GLVWkQFLD�GR�FDPSXV�GH�PDWUtFXOD�H�IUHTXrQFLD�
GR�FXUVR�VXSHULRU��GHVGH�TXH�DWHQGLGRV�RV�GHPDLV��UHTXLVLWRV�GLVSRVWRV�QR�LWHP���GHVWH��(GLWDO��
����3HUILO�0RUDGLD��HVWXGDQWHV�UHVLGHQWHV�D�XPD�GLVWkQFLD�VXSHULRU�D����NP��FHP�TXLO{PHWURV��GR�FDPSXV�GH�PDWUtFXOD�H�
IUHTXrQFLD�GR�FXUVR�VXSHULRU��GHVGH�TXH�DWHQGLGRV�RV�GHPDLV�UHTXLVLWRV�GLVSRVWRV�QRV�LWHQV���H���GHVWH�(GLWDO�
����3HUILO�&RPSOHPHQWDU��HVWXGDQWHV�EHQHILFLiULRV�GH�EROVD�HVWDEHOHFLGD�SRU�DWRV�QRUPDWLYRV�GH�LQVWLWXLo}HV�HVWDGXDLV�GH�
(QVLQR�6XSHULRU�RX�GH�HQWHV�IHGHUDWLYRV�GLYHUVRV�TXH�DWHQGDP�DRV�FULWpULRV�HVWDEHOHFLGRV�SHORV�SHUILV�%iVLFR�RX�0RUDGLD��FRQIRUPH�HVWLSXODGR�SHOR�$UW�����GR 'HFUHWR�(VWDGXDO�Q����������GH����GH�QRYHPEUR�GH�������
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����3RGHUmR�LQVFUHYHU�VH�RV�HVWXGDQWHV�UHJXODUPHQWH�PDWULFXODGRV�QRV�FXUVRV�SUHVHQFLDLV�GH�JUDGXDomR�GDV�8QLYHUVLGDGHV�
3~EOLFDV�(VWDGXDLV��81(%��8()6��8(6%�H�8(6&��TXH�FXPSULUHP��FXPXODWLYDPHQWH��DV�VHJXLQWHV�FRQGLo}HV��
,� ��PDQLIHVWDU� LQWHUHVVH� HP� SDUWLFLSDU� GR�3URMHWR�(VWDGXDO� GH�$X[tOLR� 3HUPDQrQFLD� �3URJUDPD�0DLV�)XWXUR��� SRU�PHLR� GH�
IRUPXOiULR�HVSHFtILFR�UHIHULGR�QR�DUW�����GR�'HFUHWR�(VWDGXDO�Q����������GH����GH�QRYHPEUR�GH�������,,���SRVVXLU�UHQGD�IDPLOLDU�SHU�FDSLWD�PHQVDO�QmR�VXSHULRU�D������PHLR��VDOiULR�PtQLPR��
,,,���SRVVXLU�UHQGD�IDPLOLDU�WRWDO�PHQVDO�GH�DWp�����WUrV��VDOiULRV�PtQLPRV���
,9� �� WHU� UHJLVWUR�� LQGLYLGXDO� RX� IDPLOLDU�� DWXDOL]DGR� QR� &DGDVWUR� &HQWUDOL]DGR� GH� 3URJUDPDV� 6RFLDLV� GR� *RYHUQR� )HGHUDO�
�&DGDVWUR�ÒQLFR����9���QmR�WHU�TXDOTXHU�WLSR�GH�YtQFXOR�HPSUHJDWtFLR���
9,���HVWDU�UHJXODUPHQWH�PDWULFXODGR�H�HP�IOX[R�FRQWtQXR�GR�DQGDPHQWR�GR�FXUVR��H[FOXVLYDPHQWH��HP�FXUVRV�GH�*UDGXDomR�
SUHVHQFLDO�GH�8QLYHUVLGDGH�3~EOLFD�(VWDGXDO���9,,���QmR�WHU�FRQFOXtGR�TXDOTXHU�RXWUR�FXUVR�GH�QtYHO�VXSHULRU�9,,,� �� FXPSULU� FDUJD� KRUiULD� VXILFLHQWH� SDUD� LQWHJUDOL]DomR� FXUULFXODU� SUHYLVWD� QR�3URMHWR�3HGDJyJLFR� GR�&XUVR�� SDUD� FDGD�
SHUtRGR�OHWLYR��VHMD�VHPHVWUDO�RX�DQXDO��,;���QmR�VHU�WLWXODU�GH�EHQHItFLR�TXH�HVWHMD�HP�GHVDFRUGR�FRP�R�GLVSRVWR�QD�/HL�1���������GH����GH�GH]HPEUR�GH�������RX�QR�$UW�����GR 'HFUHWR�(VWDGXDO�Q���������GH����GH�QRYHPEUR�GH�������
;� �� DVVLQDU�7HUPR� GH�&RPSURPLVVR� GR�$X[tOLR� 3HUPDQrQFLD�� GHFODUDQGR� WHU� FRQKHFLPHQWR� GRV� WHUPRV� GHVWH�(GLWDO�� TXH�
RSHUDFLRQDOL]D�R�HVWLSXODGR�QD�/HL�Q����������GH����GH�GH]HPEUR�GH�������H�QR�'HFUHWR�Q����������GH����GH�QRYHPEUR�GH������;,� �� WHU�VHX�FDGDVWUR�GHYLGDPHQWH�DSURYDGR�H�VHPHVWUDOPHQWH�KRPRORJDGR�SHOD�6HFUHWDULD�GD�(GXFDomR�� WRPDQGR�FRPR�
ODVWUR��QR�TXH�FRXEHU��DV�LQIRUPDo}HV�DFDGrPLFDV�SUHVWDGDV�SHODV�8QLYHUVLGDGHV�(VWDGXDLV��
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����$OpP�GRV�UHTXLVLWRV�FRQVWDQWHV�QR� LWHP����FRPXP�D�WRGRV�RV� LQWHUHVVDGRV��RV�FDQGLGDWRV�DR�3HUILO�0RUDGLD�GHYHUmR�
FRPSURYDU� TXH� UHVLGHP� FRP� D� IDPtOLD� UHJLVWUDGD� QR� &DGDVWUR� &HQWUDOL]DGR� GH� 3URJUDPDV� 6RFLDLV� GR� *RYHUQR� )HGHUDO��&DGDVWUR�ÒQLFR��D�XPD�GLVWkQFLD�VXSHULRU�D���� NP��FHP�TXLO{PHWURV��GR�0XQLFtSLR�GR�FDPSXV�GH�PDWUtFXOD�H�IUHTXrQFLD�
GR�FXUVR�VXSHULRU�H�QHFHVVLWDUmR�PXGDU�GH�GRPLFtOLR�SDUD�IUHTXHQWDU�R�FXUVR��



����'2�5(48,6,72�(63(&Ë),&2�3$5$�2�3HUILO�&RPSOHPHQWDU�
����$OpP�GRV� UHTXLVLWRV�FRQVWDQWHV�QRV� LWHQV���H�RX����D�GHSHQGHU�GR�HQTXDGUDPHQWR�GR�HVWXGDQWH��R�FDQGLGDWR�GHYHUi�
FRPSURYDU�VHU�EHQHILFLiULR�GH�EROVD�HVWDEHOHFLGD�SRU�DWR�QRUPDWLYR�GH�,QVWLWXLomR�(VWDGXDO�GH�(QVLQR�6XSHULRU�RX�GH�HQWH�
IHGHUDWLYR�GLYHUVR��
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2�$X[tOLR�3HUPDQrQFLD�FRUUHVSRQGHUi�DR�YDORU�GH�5����������WUH]HQWRV�UHDLV��SDUD�R�3HUILO�%iVLFR��5����������VHLVFHQWRV�
UHDLV��SDUD�R�3HUILO�0RUDGLD�H�YDORU�YDULiYHO�SDUD�R�3HUILO�&RPSOHPHQWDU��VHQGR�HVWH��DWp�R�YDORU�Pi[LPR�FRUUHVSRQGHQWH�j�
GLIHUHQoD�HQWUH� R�$X[tOLR�3HUPDQrQFLD�H� D� EROVD�SHUFHELGD��FRQIRUPH�HVWDEHOHFLGR�SHOR�$UW�� ���GR 'HFUHWR�(VWDGXDO�Q���������GH����GH�QRYHPEUR�GH�������REVHUYDGR�R�OLPLWH�GRV�YDORUHV�HVWDEHOHFLGR�SDUD�FDGD�3HUILO�GH�%HQHILFLiULR��
���'$�7$%(/$�6Ë17(6(�'26�9$/25(6��&21',d®(6�(�'2&80(1726�(63(&Ë),&26�325�3(5),/

W�Z&/> �KE�/�O�^�^W��1&/��^ �K�hD�EdK^�^W��1&/�K^ s�>KZ��K�hy1>/KWĞƌĨŝů��ĄƐŝĐŽ ZĞƐŝĚĞŶƚĞ�Ă�ĂƚĠ�ϭϬϬŬŵ�ĚŽ�ĐĂŵƉƵƐ� �ŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ�ĚĞ�ĞŶĚĞƌĞĕŽ�ĚĂ�ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ�;ĂƚƵĂůͿ ZΨ�ϯϬϬ͕ϬϬ
�ŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ�ĚĞ�ĞŶĚĞƌĞĕŽ�ĚĂ�ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ�ĨĂŵŝůŝĂƌ�;ĂƚƵĂůͿ
�ŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ�ŶŽ�ŵƵŶŝĐşƉŝŽ�ĚŽ�ĐĂŵƉƵƐ �;ĂƚƵĂůͿ�ŽƵ�ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�ĚĞ�ŵƵĚĂŶĕĂ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ

WĞƌĨŝů��ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ �ĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝŽ�ĚĞ�ŽƵƚƌŽ;ƐͿ�ƚŝƉŽ;ƐͿ�ĚĞ�ďŽůƐĂ�ͬ�ĂƵǆşůŝŽ� �ŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ;ƐͿ�ĚĞ�ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŽƵƚƌŽ;ƐͿ�ďĞŶĞĨŝĐşŽ;ƐͿ
���ĞĨŝŶŝƌ͕�ĂƉſƐ�ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ�ĚĞ�ǀĂůŽƌĞƐ�ũĄ�ƌĞĐĞďŝĚŽƐ͘

ZĞƐŝĚĞŶƚĞ�Ă�ƵŵĂ�ĚŝƐƚąŶĐŝĂ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ă�ϭϬϬŬŵ�ĚŽ�ĐĂŵƉƵƐWĞƌĨŝů�DŽƌĂĚŝĂ ZΨ�ϲϬϬ͕ϬϬ

�����'$6�,16&5,d®(6�
����2V�SUD]RV�H�ORFDLV�GH�LQVFULomR�VmR�DVVLP�HVWDEHOHFLGRV��
D��2�SHUtRGR�SDUD�LQVFULomR�RQOLQH�LQLFLD�VH�QR�GLD����GH�PDUoR�GH������jV������K H�HQFHUUD�VH�jV���K�H���PLQ��GR�GLD���
GH�PDUoR�GH�������QR�HQGHUHoR�KWWS���PDLVIXWXUR�HGXFDFDR�ED�JRY�EU���SDUD�WRGRV�RV�LQWHUHVVDGRV��
E��2�HQFDPLQKDPHQWR�GRV�GRFXPHQWRV�H[LJLGRV�QR�DWR�GD�LQVFULomR�DFRQWHFHUi�H[FOXVLYDPHQWH�GH�IRUPD�GLJLWDO��HP�IRUPDWR�
�3')��FRPR�DQH[RV�DR�IRUPXOiULR��j�H[FHomR�p�D�)LFKD�GH�,QVFULomR�7HUPR�GH�$FHLWH��TXH�REULJDWRULDPHQWH�GHYHUi�VHU�LPSUHVVR��DVVLQDGR�H�HQWUHJXH�QD�8QLYHUVLGDGH�j�TXDO�R�HVWXGDQWH�HVWHMD�YLQFXODGR��$�GDWD�H�R�ORFDO�GD�HQWUHJD�GD�)LFKD�GH�
,QVFULomR�7HUPR�GH�$FHLWH�VHUmR�LQIRUPDGRV�SRU�FDGD�XPD�GDV�LQVWLWXLo}HV�GH�HQVLQR�GXUDQWH�R�SURFHVVR�GH�LQVFULomR��
F�� $� FRQIHUrQFLD� GD� GRFXPHQWDomR�� XWLOL]DGD� SHORV� HVWXGDQWHV� H� DQH[DGD� QR� SURFHVVR� GH� LQVFULomR�� ILFDUi� D� FDUJR� GD�
8QLYHUVLGDGH� j� TXDO� R� HVWXGDQWH� HVWHMD� YLQFXODGR�� &DGD� LQVWLWXLomR� XQLYHUVLWiULD�� DR� ILQDO� GR� SURFHVVR� GH� LQVFULomR�� VHUiUHVSRQViYHO� SHOD� HPLVVmR� GH� XP� 7HUPR� GH� 5HVSRQVDELOLGDGH�� LQGLYLGXDO� SRU� HVWXGDQWH�� FKDQFHODQGR� DV� LQIRUPDo}HV�
SUHVWDGDV�SHORV�PHVPRV�QR�PRPHQWR�GD�LQVFULomR��PRGHOR�DQH[R���
����(P�QHQKXPD�KLSyWHVH�VHUi�DFHLWD�GRFXPHQWDomR�HQWUHJXH�IRUD�GR�SUD]R�RX�LQFRPSOHWD��FRQIRUPH�HVWDEHOHFLGR�QR�SURFHVVR�GH�LQVFULomR�RQOLQH��
����3DUD�LQVFUHYHU�VH��R�LQWHUHVVDGR�GHYHUi��
D��VROLFLWDU�D�LQVFULomR�RQOLQH�DWUDYpV�GR�SUHHQFKLPHQWR�GRV�GDGRV�GR�IRUPXOiULR��HQYLDQGR�R�SHOD�,QWHUQHW�H�DJXDUGDQGR�D�
FRQILUPDomR�GH�HQYLR�DWUDYpV�GH�PHQVDJHP�QD�WHOD�GR�FRPSXWDGRU��
E�� DSyV�FRQILUPDomR�GD� LQVFULomR��R�FDQGLGDWR� UHFHEHUi�XP�Q~PHUR� LQGLYLGXDO�GH� LQVFULomR� �3URWRFROR���TXH�VHUYLUi�FRPR�
FRPSURYDQWH�GD�VXD�UHDOL]DomR��
���� 6RPHQWH� VHUi� FRQVLGHUDGD� YiOLGD� D� LQVFULomR� TXH� WHQKD� VLGR� VROLFLWDGD� RQOLQH�� QR� HQGHUHoR�
KWWS���PDLVIXWXUR�HGXFDFDR�ED�JRY�EU��H�DSUHVHQWDGD�D�WRWDOLGDGH�GD�GRFXPHQWDomR�H[LJLGD��DQH[DGD�QR�PRPHQWR�GD�SUySULD�LQVFULomR��VHP�RV�TXDLV�D�PHVPD�VHUi�FRQVLGHUDGD�LQYiOLGD�
����2�DWR�GD�LQVFULomR�JHUD�D�SUHVXQomR�DEVROXWD�GH�TXH�R�FDQGLGDWR�FRQKHFH�DV�H[LJrQFLDV�GD�/HL�1����������GH����
GH�GH]HPEUR�GH�������GR 'HFUHWR�(VWDGXDO�Q����������GH����GH�QRYHPEUR�GH�������H�GR�SUHVHQWH�(GLWDO��DFHLWDQGR�DV�
FRQGLo}HV�QHOHV�FRQWLGDV��
����$�LQH[DWLGmR�GDV�GHFODUDo}HV��D�DXVrQFLD�GH�TXDOTXHU�GRFXPHQWR�RX�LUUHJXODULGDGH�GH�TXDOTXHU�QDWXUH]D��HP�GHVDFRUGR�
FRP�DV�H[LJrQFLDV�GD�/HL�1����������GH����GH�GH]HPEUR�GH�������GR�'HFUHWR�(VWDGXDO�Q����������GH����GH�QRYHPEUR�GH�



������ H� GR� SUHVHQWH� (GLWDO�� RFRUULGDV� HP� TXDOTXHU� IDVH� GR� SURFHVVR�� SRGHUmR� OHYDU� j� VXVSHQVmR� RX� PHVPR� DR�
FDQFHODPHQWR� GR� SDJDPHQWR� GR�$X[tOLR� 3HUPDQrQFLD�� FRQIRUPH�$UWV�� ��� H� ��� GR�'HFUHWR�(VWDGXDO� Q�� �������� GH� ��� GH�
QRYHPEUR�GH�������
���� &RQVWDWDGR� TXDOTXHU� LQGtFLR� GH� IUDXGH�� RPLVVmR� GH� GRFXPHQWRV� RX� GHFODUDo}HV� IDOVDV�� VHUi� DSXUDGD� D�
UHVSRQVDELOLGDGH� DWUDYpV� GH� VLQGLFkQFLD� D� VHU� UHDOL]DGD� SHOD� LQVWLWXLomR� XQLYHUVLWiULD� DR� TXDO� R� HVWXGDQWH� HVWHMD�YLQFXODGR��&RPSURYDGDV�WDLV�LUUHJXODULGDGHV��VHUmR�DGRWDGDV�PHGLDGDV�GLVFLSOLQDUHV�H�RX�DGPLQLVWUDWLYDV�QD�IRUPD�
HVWDEHOHFLGD� QRV� 5HJLPHQWRV� GDV� 8QLYHUVLGDGHV� (VWDGXDLV� RX� DLQGD�� RXWUDV� PHGLGDV� GHILQLGDV� SHOR� &RPLWr�
([HFXWLYR�UHVSRQViYHO�SHOR�3URMHWR��IXQGDPHQWDGR�HP�OHJLVODomR�YLJHQWH��
����$SyV�UHJXODU�DSXUDomR�FRP�GLUHLWR�j�DPSOD�GHIHVD��ILFDQGR�FRPSURYDGD�TXDOTXHU�LUUHJXODULGDGH�FRPHWLGD�SHOR�
EHQHILFLiULR�GR�$X[tOLR�3HUPDQrQFLD��R�FDQGLGDWR�GHYHUi�GHYROYHU�RV�YDORUHV�UHFHELGRV�LQGHYLGDPHQWH��

�����'26�'2&80(1726�
����7RGRV�RV�FDQGLGDWRV�GHYHUmR�DSUHVHQWDU��DQH[DQGR�HP�IRUPDWR��3')��QR�SHUtRGR�HVWDEHOHFLGR�SDUD�LQVFULomR�RQOLQH��RV�
GRFXPHQWRV�OLVWDGRV�DEDL[R��LQGHSHQGHQWHPHQWH�GR�3HUILO�GH�LQVFULomR��
D� &ySLD�GD�&DUWHLUD�GH�,GHQWLGDGH�RX�GRFXPHQWR�RILFLDO�FRP�IRWR��HTXLYDOHQWH��
E� &3)��QD�KLSyWHVH�GH�QmR�FRQVWDU�GR�GRFXPHQWR�RILFLDO�GH�LGHQWLILFDomR��F� )ROKD�5HVXPR�GR� UHJLVWUR�� LQGLYLGXDO�RX� IDPLOLDU��DWXDOL]DGR�QR�&DGDVWUR�&HQWUDOL]DGR�GH�3URJUDPDV�6RFLDLV�GR�
*RYHUQR�)HGHUDO��&DGDVWUR�ÒQLFR���TXH�GHYHUi�HVWDU�FDULPEDGD�H�DVVLQDGD�SHOR�yUJmR�UHVSRQViYHO�SHOR�IRUQHFLPHQWR�GDV�
LQIRUPDo}HV�G� &ySLD�GR�&RPSURYDQWH�GH�PDWUtFXOD�QR�VHPHVWUH�YLJHQWH���
H� &RPSURYDQWH�GH�5HVLGrQFLD�GD�IDPtOLD�QR�GRPLFtOLR�GH�RULJHP��HP�QRPH�GR�HVWXGDQWH��PmH��SDL�RX�UHVSRQViYHO�OHJDO����
���� 2V� FDQGLGDWRV� DR� 3HUILO� 0RUDGLD� GHYHUmR� DSUHVHQWDU�� DGLFLRQDOPHQWH�� RV� VHJXLQWHV� GRFXPHQWRV�� &RPSURYDQWH� GH�
HQGHUHoR�GR�HVWXGDQWH�QR�0XQLFtSLR�VHGH�GR�FDPSXV�GH�PDWUtFXOD�H�IUHTXrQFLD�GR�FXUVR��1R�FDVR�GR�HVWXGDQWH�DLQGD�QmR�WHU�PXGDGR�GH�GRPLFtOLR��SRGHUi�PDQLIHVWDU�LQWHUHVVH�DWUDYpV�GH�'HFODUDomR�GH�1HFHVVLGDGH�GH�0XGDQoD�GH�5HVLGrQFLD��
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EDITAL SEC Nº 006/2017
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
ABERTURA DE INSCRIÇÕES E CONFIRMAÇÕES PARA ESTUDANTES DOS CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA O AUXÍLIO PERMANÊNCIA
(MAIS FUTURO)
 
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 13.458, de 11 de dezembro de
2015, e o Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, torna pública a abertura das inscrições e confirmações para os Estudantes interessados
em participar do Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro), no período de 04 de outubro a 03 de novembro de 2017, conforme
quadro específico para cada Universidade previsto no item 5 deste Edital, como parte das ações voltadas para o atendimento aos estudantes em
condições de vulnerabilidade socioeconômica das Universidades Públicas Estaduais da Bahia.
 
1. DO PÚBLICO ALVO
 
Estudante regularmente matriculado em Curso de Graduação presencial nas Universidades Públicas Estaduais, desde que não tenha concluído
qualquer outro Curso de nível superior e que esteja comprovadamente em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
 
2. DOS PERFIS DOS BENEFICIÁRIOS
 
Os estudantes interessados na participação do Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro), na modalidade Bolsa Auxílio, deverão
identificar no momento da inscrição o enquadramento a um dos perfis indicados abaixo:
 
2.1 Perfil Básico: estudantes com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) em município
localizado até a distância de 100km (cem quilômetros) do campus de matrícula e frequência do curso superior.
 
2.2 Perfil Moradia: estudantes com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) em município
localizado a uma distância superior a 100km (cem quilômetros) do campus de matrícula e frequência do curso superior, e que mudou ou necessite
mudar de domicílio para frequentar o curso.
 
2.3 Perfil Complementar: estudantes beneficiários de auxílio estabelecido por atos normativos de instituições estaduais de Ensino Superior ou de
entes federativos diversos que atendam aos critérios estabelecidos pelos perfis Básico ou Moradia, conforme estipulado pelo Art. 6º do Decreto nº
17.191, de 16 de novembro de 2016.
 
3. DOS REQUISITOS COMUNS A TODOS OS PERFIS
 
3.1 Poderão inscrever-se os estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação das Universidades Públicas Estaduais
que cumprirem, cumulativamente, as seguintes condições:
 
I - manifestar interesse em participar do Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro), por meio de formulário, online, fornecido através do
endereço eletrônico http: / /maisfuturo. educacao. ba.gov.br/ permanencia;
 
II - possuir renda familiar per capita mensal não superior a 1/2 (meio) salário mínimo;
 
III - possuir renda familiar total mensal de até 03 (três) salários mínimos;
 
IV - ter registro, individual ou familiar, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), atualizado no prazo
máximo de 02 (dois) anos;
 
V - não ter qualquer tipo de vínculo empregatício;
 
VI - estar regularmente matriculado, exclusivamente, em curso de Graduação presencial em Universidade Pública Estadual;
 
VII - não ter concluído qualquer outro curso de nível superior;
 
VIII - não ser titular de auxílio instituído por ato normativo de instituições estaduais de Ensino Superior ou de entes federativos diversos com o valor
igual ou maior do que o Auxílio Permanência disciplinado neste edital;
 
IX - não ser titular de bolsa estágio do Governo do Estado da Bahia.
 
4. DOS VALORES DO AUXÍLIO PERMANÊNCIA
 
O Auxílio Permanência corresponderá ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o Perfil Básico, R$ 600,00 (seiscentos reais) para o Perfil
Moradia e valor variável para o Perfil Complementar, sendo este, até o valor máximo correspondente à diferença entre o Auxílio Permanência e o
auxílio percebido, conforme exposto no art. 6º do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, observado o limite dos valores estabelecido para
cada Perfil de Beneficiário.
 
5. DAS INSCRIÇÕES
 
5.1 As inscrições ocorrerão no Sistema Online do Programa Mais Futuro, através do endereço eletrônico -
http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia, nos seguintes períodos, respeitando os calendários acadêmicos de cada Universidade:
 
Universidade Período de Inscrições

Universidade do Estado da Bahia - UNEB 04 de outubro à 03 de novembro de 2017

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
 
 
5.2 Em nenhuma hipótese será aceita inscrição fora do prazo.
 
5.3 Para inscrever-se, o interessado deverá:
 
I - realizar a inscrição online através do preenchimento dos dados do formulário e anexação dos documentos estabelecidos no item 6 deste Edital;
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II - após confirmação da inscrição, o candidato receberá um número individual de inscrição (Protocolo), que servirá como comprovante da inscrição.
 
5.4 O ato da inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências da Lei nº 13.458, de 11 de dezembro de 2015, do
Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, e do presente Edital, aceitando as condições neles contidas.
 
6. DOS DOCUMENTOS
 
6.1 Todos os candidatos deverão anexar cópia, autenticada em cartório ou conferido com original pela respectiva Universidade, dos documentos
listados abaixo, em formato PDF, JPEG ou JPG:
 
I - Carteira de Identidade ou documento oficial com foto, equivalente;
 
II - CPF, independente de constar do documento oficial de identificação (anexo obrigatório, cópia pode ser adquirida no endereço
https://www.receita.fazenda.gov.br);
 
III - Folha Resumo do registro, individual ou familiar, atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único),
que deverá estar carimbada e assinada pelo órgão responsável pelo fornecimento das informações, e na ausência de carimbo, o servidor
responsável deverá registrar o número da matrícula funcional e assinar;
 
IV - Comprovante de matrícula emitido no semestre vigente;
 
V - Comprovante de Residência em nome do estudante, mãe, pai, avós, ou responsável legal;
 
VI - Declaração de inexistência de vínculo empregatício e de não estar cursando e nem ter concluído outro curso de nível superior (Anexo II);
 
6.2 Os candidatos ao Perfil Moradia deverão apresentar, adicionalmente, os seguintes documentos:
 
a) Para aqueles que mudaram de domicílio para estudar na universidade, o comprovante de endereço atual do estudante;
 
b) No caso do estudante não ter mudado de domicílio, poderá manifestar interesse através de declaração de necessidade de mudança de
residência (Anexo III), ficando obrigado a entregar o comprovante a Universidade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o primeiro pagamento
do auxílio, sob pena de não recebimento das próximas parcelas ou suspensão do auxílio.
 
6.3 Caso os comprovantes de endereço de que trata a alínea “a” do item 6.2 deste Edital estejam em nome de terceiros, será necessário anexar
também a Declaração de Residência (Anexo IV) devidamente assinada pelas partes, constando cópia do RG do(s) declarante(s).
 
6.4 Para efeito de comprovação de residência, tratado no item anterior, o estudante poderá utilizar os seguintes documentos em nome de
terceiros: (i) Contrato de Aluguel; (ii) Correspondência com código postal; (iii) Declaração da Universidade (quando o estudante for morador da
residência universitária); (iiii) Água ou Luz ou Telefone (nestes casos os comprovantes não podem ultrapassar o prazo limite de 90 dias da data de
emissão).
 
6.5 Os candidatos ao Perfil Complementar deverão apresentar, adicionalmente, Declaração atual carimbada e assinada pelo setor responsável pela
assistência estudantil da sua respectiva Universidade, que o fornecerá quando solicitado pelo estudante.
 
7. DA HOMOLOGAÇÃO
 
A documentação exigida será analisada pelas Comissões de Seleção ou setor responsável pela Assistência Estudantil de cada Universidade,
observando o item 6 do presente Edital.
 
8. DO ACOMPANHAMENTO DA INSCRIÇÃO
 
É de inteira responsabilidade do estudante o acompanhamento regular, durante e após o período de inscrição, no Sistema de inscrição online. Isso
deverá ser feito através do mesmo endereço utilizado no momento da inscrição http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia. Constitui parte
deste Edital o Manual de Inscrição do Estudante, disponível no endereço acima citado.
 
9. DO RESULTADO
 
A lista dos estudantes homologados será publicada pela Secretaria da Educação - SEC, e divulgada por cada uma das Universidades em seus
portais eletrônicos, observando o cronograma (Anexo I) a ser estabelecido neste Edital e informações complementares divulgadas pelas
Universidades.
 
10. DOS RECURSOS
 
10.1 O prazo de recursos será de 02 (dois) dias úteis contados da data de divulgação do resultado, Lista de Homologados pelas universidades.
 
10.2 O estudante poderá interpor recurso diretamente no Sistema de Inscrições Online (Anexo V), a ser acessado no link
http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia e anexar os documentos necessários para subsidiar a análise do recurso.
 
10.3 Os recursos serão avaliados pela Pró-Reitoria, Comissão Especial, Grupo de Trabalho ou equivalente em cada instituição, responsável pelo
processo de homologação do Auxílio Permanência (Mais Futuro), que, quando julgar necessário, encaminhará ao Comitê Executivo do Programa
para decisão, ficando sob a responsabilidade de cada universidade informar à SEC eventuais alterações das listas finais dos contemplados.
 
10.4 O resultado dos recursos será incluído no Sistema do Mais Futuro pela SEC e divulgado pelas Universidades, após a devida análise e
decisão, conforme cronograma previsto do Anexo I deste Edital e informações complementares divulgadas pelas Universidades.
 
11. DO TERMO DE COMPROMISSO
 
Após publicação e homologação, o estudante deverá imprimir retirando do próprio Sistema, 03 (três) vias do Termo de Compromisso e entregar no
setor de Assistência Estudantil de sua respectiva Instituição de Ensino Superior, devidamente assinadas, sob pena de cancelamento do benefício.
 
12. DO PAGAMENTO
 
12.1. A SEC encaminhará a cada Universidade Estadual a lista para divulgação com a indicação da agência bancária, em que os estudantes
deverão comparecer para recebimento do cartão de pagamento de benefício portando documento de identificação com fé pública.
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12.2 O estudante que tiver sua inscrição homologada pela Universidade e validada pela SEC e que tenha cumprido com todos os critérios de
elegibilidade previstos neste Edital, receberá, mensalmente, o valor equivalente ao Auxílio Permanência para o qual foi homologado.
 
12.3 Os créditos não sacados pelos estudantes beneficiários pelo período de 90 (noventa) dias, implicará na suspensão do benefício e os valores
revertidos pela instituição financeira conveniada em favor da SEC, para posterior repasse ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza
- FUNCEP.
 
12.4 Ocorrendo a suspensão de que trata o item anterior, a SEC não fará novo pagamento sem que haja solicitação formal do estudante
beneficiário, acompanhada da competente justificativa, validada e encaminhada à SEC exclusivamente pela Universidade a qual o estudante
está vinculado.
 
13. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO AUXÍLIO
 
13.1. Conforme o art. 21 do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, e arts. 11 e 12 da Lei nº 13.458, de 10 de dezembro de 2015, o
pagamento do Auxílio Permanência ao estudante beneficiário será imediatamente cancelado quando forem constatados:
 
I - o alcance do prazo de 2/3 (dois terços), equivalente a 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento), do período de duração total do
curso em que estão regularmente matriculados, para a percepção do Auxílio Permanência;
 
II - o acúmulo indevido de benefício, observada a exceção prevista no art. 6º do Decreto;
 
III - mais de 02 (dois) trancamentos em disciplinas, não cumulativos com as reprovações previstas no inciso IV do referido artigo;
 
IV - reprovação em mais de 02 (duas) disciplinas, não cumulativas com os trancamentos previstos no inciso III do artigo;
 
V - não ocorrer a regularização cadastral;
 
VI - solicitação expressa do estudante beneficiário;
 
VII - trancamento total, cancelamento ou abandono do curso.
 
13.2 As Universidade poderão solicitar ao Comitê Executivo avaliação de questões referentes à permanência do discente no Programa, devendo,
obrigatoriamente nesses casos, apresentar parecer e documentação que fundamente o(s) pedido(s).
 
13.3 O acompanhamento dos discentes no Programa ficará a cargo de cada Universidade.
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
14.1 Às Universidades reservam-se o direito de comprovar veracidade de informações, realizar entrevista individual, fazer visita domiciliar quando o
caso requerer, bem como solicitar quaisquer documentos adicionais para solucionar dúvidas ou obter os esclarecimentos necessários, a qualquer
tempo, durante ou após o processo seletivo.
 
14.2 O estudante beneficiário do Auxílio Permanência poderá solicitar desligamento a qualquer tempo.
 
14.3 As bolsas obtidas por mérito do estudante em projeto de pesquisa, iniciação cientifica e afins não constituem impeditivo para o recebimento do
Auxílio Permanência.
 
14.4 A inexatidão das declarações, a ausência de qualquer documento ou irregularidade de qualquer natureza, em desacordo com as exigências
da Lei nº 13.458, de 11 de dezembro de 2015, do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, e do presente Edital, ocorridas em qualquer fase
do processo, poderão levar à suspensão ou mesmo ao cancelamento do pagamento do Auxílio Permanência, conforme previsto nos arts. 20 e 21
do Decreto Estadual nº 17.191, de 16 de novembro de 2016.
 
14.5 Constatado qualquer indício de fraude, omissão de documentos ou declarações falsas, será apurada a responsabilidade através de
sindicância a ser realizada pela instituição universitária à qual esteja vinculado, e caso comprovado tais irregularidades, serão adotadas medidas
disciplinares ou administrativas na forma estabelecida nos Regimentos das Universidades Estaduais ou ainda, outras medidas definidas pelo
Comitê Executivo responsável pelo Projeto, fundamentado em legislação vigente.
 
14.6 Após regular apuração com direito à ampla defesa, ficando comprovada qualquer irregularidade cometida pelo beneficiário do Auxílio
Permanência, o candidato deverá devolver os valores recebidos indevidamente.
 
14.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário da Educação, à luz do Inciso I do art. 14 do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de
2016, e à vista de parecer do Comitê Executivo do Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro).
 
14.8 Os contatos telefônicos para esclarecimento de dúvidas estarão disponíveis no portal da Secretaria da Educação (www.educacao.ba.gov.br).
 
14.9 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Salvador, 04 de outubro de 2017.
 
Walter Pinheiro
Secretário da Educação
 
ANEXO I
CRONOGRAMA PROVISÓRIO
 
 
Etapas Datas Preliminares

Publicação do Edital de Inscrição 04/10/2017

Período de Inscrição (data por Universidade) 04/10 a 03/11/2017

Homologação das Inscrições pelas Universidades 15 dias úteis após período inscrição

Divulgação da Lista de Homologados 2 dias úteis após homologação

Recursos Contra o Resultado Homogados 2 dias úteis após divulgação lista

Julgamento dos Recursos 2 dias úteis após prazo recurso
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Divulgação da Lista Estudantes Contemplados 1 dia útil após prazo julgamento

Processos da Instituição Financeira para Pagamento do
Auxílio Permanência

Mínimo de 15 dias úteis após divulgação da lista de
contemplados

 
 
Obs.:
1.  O Cronograma detalhado de inscrição e confirmação será divulgado por cada Universidade;
2.  Os itens do cronograma poderão sofrer alterações, sendo publicado aviso ou comunicado com novas datas por cada Universidade.
 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Educação
 
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E NÍVEL SUPERIOR
Eu,__________________________________________________________________, portador (a) do RG nº __________________, inscrito no
CPF nº _________________, residente no endereço __________________________________________________, nº ______, Bairro
_____________________, cidade __________________________, Estado _____, declaro, para os devidos fins legais
___________________________  
___________________________________ (informar se possui ou não vínculo empregatício)
 
bem como, ___________________________________________________________
(informar se possui ou não diploma de nível superior)
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código
Penal.
Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta Declaração, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de
informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam na minha exclusão do processo de Seleção do Programa Permanência do Mais
Futuro, em qualquer das fases, além das medidas judiciais cabíveis.
 
Local e data: _________________________, _____ de ______________de _______
 
________________________________________________
Assinatura do Declarante
 
TESTEMUNHAS:
 
1) _________________________________________________________
Assinatura da Testemunha
Nome:
RG:
 
2) _________________________________________________________
Assinatura da Testemunha
Nome:
RG:
 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Educação
 
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE DE MUDANÇA DE RESIDÊNCIA
 
Através do presente instrumento, eu, ________________________________________________________ ____________________________
(nome do estudante), declaro, conforme estabelecido no Item 6.2 b do Edital SEC nº 006/2017, ter ciência das obrigações inerentes à qualidade de
beneficiário do AUXÍLIO PERMANÊNCIA ESTUDANTIL DO ESTADO DA BAHIA, e residir no endereço (Rua)
_____________________________________________________, nº ________, CEP ___________, (município/UF)_______________________
nesta data, domicílio localizado a mais de 100 (cem) quilômetros do município do campus universitário onde estou matriculado no curso regular
presencial de ___________________________________________________________________(nome do curso), na Universidade
___________________________________________________________________(nome da Universidade), havendo necessidade de mudança de
residência para frequentar o referido curso. Ao mesmo tempo, COMPROMETO-ME a:
I.              Entregar Comprovante de Residência em novo endereço no prazo estipulado pela Universidade;
II.             Providenciar atualização no cadastro centralizado para Programas Sociais do Governo Federal, caso não tenha sido atualizado a no
mínimo 24 (vinte e quatro) meses.
Declaro que as informações acima são verdadeiras e estou ciente de que a omissão ou apresentação de dados ou documentos falsos e/ou
divergentes podem resultar no cancelamento sumário do Auxílio Permanência. Autorizo a Secretaria da Educação a confirmar e averiguar a
informação prestada.
 
_______________-BA, ____/____/_____, _______________________________________
Local, data, assinatura do estudante
 
Na condição de responsável legal, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das condições
previstas na Lei nº 13.458, de 10 de dezembro de 2015.
 
NOME COMPLETO LEGÍVEL CPF ASSINATURA

   
 
 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Educação
 
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
 
Eu, __________________________________________________________, portador do RG: _________________________, CPF:
________________________________, declaro para os devidos fins legais que moro no endereço ______________________
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_____________________________________________________________________
de propriedade de _____________________________________________________, portador do RG________________________ e
CPF__________________________, alugado ou cedido, para _________________________________________________, portador do
RG________________________ e CPF___________________________.
Local e Data:__________________________, ____de_______________de_______.
 
_______________________________             ________________________________
Assinatura do discente ou familiar  Assinatura do proprietário ou locatário
Obs.: Anexar os seguintes documentos:
1) Cópia do RG dos declarantes (conferido com o Original);
2) Comprovante de residência (conferido com a original).
 
* Documentos possíveis de Comprovantes de Residência:
- Contrato de Aluguel (caso o contrato não esteja em nome do estudante, este será acrescido desta Declaração, constando números de RG, CPF e
assinaturas do estudante e do proprietário do imóvel/locatário).
- Correspondência com código postal (acrescido desta Declaração, constando números de RG, CPF e assinaturas do estudante e do proprietário
do imóvel/locatário).
- Declaração da Universidade (quando o estudante for morador da residência universitária).
- Água, Luz e Telefone (quando em nome de terceiro, acrescido desta declaração, constando números de RG, CPF e assinaturas do estudante e do
proprietário do imóvel/locatário, ou seja, declarando que de fato o estudante é residente naquele endereço).
 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Educação
 
ANEXO V
Formulário para interposição de recurso contra o resultado de homologação
 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE
Nome: ___________________________________ RG: _________________ CPF: ___________________          
Universidade: _______________________ Curso: ___________________ Nº de Matrícula: ___________
Estudante da UESB, identificar o Campus: ___________________________________________________
Estudante da UNEB, identificar o Departamento: _____________________________________________
E-mail:__________________________________________________________  Fone:________________
PERFIL DO BENEFICIO:     (    ) AUXÍLIO PERMANÊNCIA          (    ) ESTAGIO
 
 
RECURSO
Contra o resultado das homologações.
 
JUSTIFICATIVA DO ESTUDANTE
(Digitar o recurso, apresentando argumentação lógica e consistente de acordo com o cumprimento das exigências e requisitos estabelecidos no
Edital. Se necessário, utilize o verso).
 
 
P.S.: Recomenda-se, quando houver necessidade de comprovação, que o estudante anexe documento(s) que subsidiem a análise do assunto ou
questão relatada.
 
_______________-BA, ____/____/_____, _______________________________________
(Local, data, assinatura do(a) candidato(a) ao Auxílio Permanência)
RECEBIDO em ......../......./2017
por ..................................................................
(Assinatura e cargo/função/cadastro do servidor que receber o recurso)
<#E.G.B#167463##186767/>
<#E.G.B#167453##1867



EDITAL SEC Nº 07/2018 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES E CONFIRMAÇÕES PARA ESTUDANTES DOS CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO 
DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA 

O AUXÍLIO PERMANÊNCIA (MAIS FUTURO)  
 
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 
13.458, de 11 de dezembro de 2015, e o Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, torna pública a 
abertura das inscrições para os Estudantes interessados em participar do Projeto Estadual de Auxílio 
Permanência (Mais Futuro), e confirmações para os Estudantes já beneficiários que pretendem continuar no 
Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro) no período de 23 de maio a 21 de junho de 2018, 
conforme quadro apresentado no item 5 deste Edital, como parte das ações voltadas para o atendimento aos 
estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica das Universidades Públicas Estaduais da Bahia. 
 
 
1. DO PÚBLICO ALVO 
 
Estudante regularmente matriculado em Curso de Graduação presencial nas Universidades Públicas Estaduais, 
desde que não tenha concluído qualquer outro Curso de nível superior e que esteja comprovadamente em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica.  
 
2. DOS PERFIS DOS BENEFICIÁRIOS 
 
Os estudantes interessados na participação do Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro), na 
modalidade Bolsa Auxílio, deverão identificar no momento da inscrição o enquadramento a um dos perfis 
indicados abaixo: 
 
2.1 Perfil Básico: estudantes com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(Cadastro Único) em município localizado até a distância de 100km (cem quilômetros) do campus de matrícula 
e frequência do curso superior. 
 
2.2 Perfil Moradia: estudantes com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(Cadastro Único) em município localizado a uma distância superior a 100km (cem quilômetros) do campus de 
matrícula e frequência do curso superior, e que mudou ou necessite mudar de domicílio para frequentar o 
curso. 
 
2.3 Perfil Complementar: estudantes beneficiários de auxílio estabelecido por atos normativos de instituições 
estaduais de Ensino Superior ou de entes federativos diversos que atendam aos critérios estabelecidos pelos 
perfis Básico ou Moradia, conforme estipulado pelo Art. 6º do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016.  
 
3. DOS REQUISITOS COMUNS A TODOS OS PERFIS 
 
3.1 Poderão inscrever-se os estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação das 
Universidades Públicas Estaduais que cumprirem, cumulativamente, as seguintes condições: 
 
I - manifestar interesse em participar do Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro), por meio de 
formulário, online, fornecido através do endereço eletrônico 
http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia; 
 
II - possuir renda familiar per capita mensal não superior a 1/2 (meio) salário mínimo; 
 
III - possuir renda familiar total mensal de até 03 (três) salários mínimos; 
 
IV - ter registro, individual ou familiar, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro 
Único), atualizado no prazo máximo de 02 (dois) anos; 
 
V - não ter qualquer tipo de vínculo empregatício; 
 
VI - estar regularmente matriculado, exclusivamente, em curso de Graduação presencial em Universidade 
Pública Estadual;  

http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia


 
VII - não ter concluído qualquer outro curso de nível superior; 
 
VIII - não ser titular de auxílio instituído por ato normativo de instituições estaduais de Ensino Superior ou de 
entes federativos diversos com o valor igual ou maior do que o Auxílio Permanência disciplinado neste edital; 
 
IX - não ser titular de bolsa estágio do Governo do Estado da Bahia.  

 
4. DOS VALORES DO AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
 
O Auxílio Permanência corresponderá ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o Perfil Básico, R$ 600,00 
(seiscentos reais) para o Perfil Moradia e valor variável para o Perfil Complementar, sendo este, até o valor 
máximo correspondente à diferença entre o Auxílio Permanência e o auxílio percebido, conforme exposto no 
art. 6º do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, observado o limite dos valores estabelecido para 
cada Perfil de Beneficiário. 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 As inscrições ocorrerão no Sistema Online do Programa Mais Futuro, através do endereço eletrônico - 

http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia, nos seguintes períodos, respeitando os calendários 

acadêmicos de cada Universidade: 

Universidade Período de Inscrições 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

23 de maio a 21 de junho de 2018 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 

 
5.2 Em nenhuma hipótese será aceita inscrição fora do prazo. 
 
5.3 Para inscrever-se, o interessado deverá:  
 
I - realizar a inscrição online através do preenchimento dos dados do formulário e anexação dos documentos 
estabelecidos no item 6 deste Edital; 
 
II - após confirmação da inscrição, o candidato receberá um número individual de inscrição (Protocolo), que 
servirá como comprovante da inscrição. 
 
5.4 O ato da inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências da Lei nº 13.458, de 
11 de dezembro de 2015, do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, e do presente Edital, aceitando 
as condições neles contidas. 
 
6. DOS DOCUMENTOS 
 
6.1 Todos os candidatos deverão anexar cópia, autenticada em cartório ou conferido com original pela 
respectiva Universidade, dos documentos listados abaixo, em formato PDF, JPEG ou JPG: 
 
I - Carteira de Identidade ou documento oficial com foto, equivalente; 
  
II - CPF, independente de constar do documento oficial de identificação (anexo obrigatório, cópia pode ser 
adquirida no endereço https://www.receita.fazenda.gov.br); 
 
III - Folha Resumo do registro, individual ou familiar, atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (Cadastro Único), que deverá estar carimbada e assinada pelo órgão responsável pelo 
fornecimento das informações, e na ausência de carimbo, o servidor responsável deverá registrar o número da 
matrícula funcional e assinar;  
 
IV - Comprovante de matrícula emitido no semestre vigente; 
 

http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia
https://www.receita.fazenda.gov.br/


V - Comprovante de Residência em nome do estudante, mãe, pai, avós, ou responsável legal;  
 
VI - Declaração de inexistência de vínculo empregatício e de não estar cursando e nem ter concluído outro 
curso de nível superior (Anexo II); 
 
6.2 Os candidatos ao Perfil Moradia deverão apresentar, adicionalmente, os seguintes documentos: 
 
a) Para aqueles que mudaram de domicílio para estudar na universidade, o comprovante de endereço atual do 
estudante; 
 
b) No caso do estudante não ter mudado de domicílio, poderá manifestar interesse através de declaração de 
necessidade de mudança de residência (Anexo III), ficando obrigado a entregar o comprovante a Universidade, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o primeiro pagamento do auxílio, sob pena de não recebimento das 
próximas parcelas ou suspensão do auxílio. 
 
6.3 Caso os comprovantes de endereço de que trata a alínea “a” do item 6.2 deste Edital estejam em nome de 
terceiros, será necessário anexar também a Declaração de Residência (Anexo IV) devidamente assinada pelas 
partes, constando cópia do RG do(s) declarante(s).  
 
6.4 Para efeito de comprovação de residência, tratado no item anterior, o estudante poderá utilizar os 
seguintes documentos em nome de terceiros: (i) Contrato de Aluguel; (ii) Correspondência com código postal; 
(iii) Declaração da Universidade (quando o estudante for morador da residência universitária); (iiii) Água ou Luz 
ou Telefone (nestes casos os comprovantes não podem ultrapassar o prazo limite de 90 dias da data de 
emissão). 
 
6.5 Os candidatos ao Perfil Complementar deverão apresentar, adicionalmente, Declaração atual carimbada e 
assinada pelo setor responsável pela assistência estudantil da sua respectiva Universidade, que o fornecerá 
quando solicitado pelo estudante. 
 
7. DA HOMOLOGAÇÃO  
 
A documentação exigida será analisada pelas Comissões de Seleção ou setor responsável pela Assistência 
Estudantil de cada Universidade, observando o item 6 do presente Edital.  
 
8. DO ACOMPANHAMENTO DA INSCRIÇÃO 
 
É de inteira responsabilidade do estudante o acompanhamento regular, durante e após o período de inscrição, 
no Sistema de inscrição online. Isso deverá ser feito através do mesmo endereço utilizado no momento da 
inscrição http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia. Constitui parte deste Edital o Manual de 
Inscrição do Estudante, disponível no endereço acima citado.  
 
9. DO RESULTADO 
 
A lista dos estudantes homologados será publicada pela Secretaria da Educação – SEC, e divulgada por cada 
uma das Universidades em seus portais eletrônicos, observando o cronograma (Anexo I) a ser estabelecido 
neste Edital e informações complementares divulgadas pelas Universidades. 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1 O prazo de recursos será de 02 (dois) dias úteis contados da data de divulgação do resultado, Lista de 
Homologados pelas universidades. 
 
10.2 O estudante poderá interpor recurso diretamente no Sistema de Inscrições Online (Anexo V), a ser 
acessado no link http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia e anexar os documentos necessários para 
subsidiar a análise do recurso. 
 
10.3 Os recursos serão avaliados pela Pró-Reitoria, Comissão Especial, Grupo de Trabalho ou equivalente em 
cada instituição, responsável pelo processo de homologação do Auxílio Permanência (Mais Futuro), que, 
quando julgar necessário, encaminhará ao Comitê Executivo do Programa para decisão, ficando sob a 
responsabilidade de cada universidade informar à SEC eventuais alterações das listas finais dos contemplados. 

http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia
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10.4 O resultado dos recursos será incluído no Sistema do Mais Futuro pela SEC e divulgado pelas 
Universidades, após a devida análise e decisão, conforme cronograma previsto do Anexo I deste Edital e 
informações complementares divulgadas pelas Universidades.  
 
11. DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
Após publicação e homologação, o estudante deverá imprimir retirando do próprio Sistema, 03 (três) vias do 
Termo de Compromisso e entregar no setor de Assistência Estudantil de sua respectiva Instituição de Ensino 
Superior, devidamente assinadas, sob pena de cancelamento do benefício. 
 
12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. A SEC encaminhará a cada Universidade Estadual a lista para divulgação com a indicação da agência 
bancária, em que os estudantes deverão comparecer para recebimento do cartão de pagamento de benefício 
portando documento de identificação com fé pública. 
 
12.2 O estudante que tiver sua inscrição homologada pela Universidade e validada pela SEC e que tenha 
cumprido com todos os critérios de elegibilidade previstos neste Edital, receberá, mensalmente, o valor 
equivalente ao Auxílio Permanência para o qual foi homologado. 
 
12.3 Os créditos não sacados pelos estudantes beneficiários pelo período de 90 (noventa) dias, implicará na 
suspensão do benefício e os valores revertidos pela instituição financeira conveniada em favor da SEC, para 
posterior repasse ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza - FUNCEP. 
 
12.4 Ocorrendo a suspensão de que trata o item anterior, a SEC não fará novo pagamento sem que haja 
solicitação formal do estudante beneficiário, acompanhada da competente justificativa, validada e 
encaminhada à SEC exclusivamente pela Universidade a qual o estudante está vinculado. 
 
13. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO AUXÍLIO 
 
13.1. Conforme o art. 21 do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, e arts. 11 e 12 da Lei nº 13.458, de 
10 de dezembro de 2015, o pagamento do Auxílio Permanência ao estudante beneficiário será imediatamente 
cancelado quando forem constatados: 
 
I - o alcance do prazo de 2/3 (dois terços), equivalente a 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por 
cento), do período de duração total do curso em que estão regularmente matriculados, para a percepção do 
Auxílio Permanência; 
 
II - o acúmulo indevido de benefício, observada a exceção prevista no art. 6º do Decreto; 
 
III - mais de 02 (dois) trancamentos em disciplinas, não cumulativos com as reprovações previstas no inciso IV 
do referido artigo; 
 
IV - reprovação em mais de 02 (duas) disciplinas, não cumulativas com os trancamentos previstos no inciso III 
do artigo; 
 
V - não ocorrer a regularização cadastral; 
 
VI - solicitação expressa do estudante beneficiário; 
 
VII - trancamento total, cancelamento ou abandono do curso. 
 
13.2 As Universidade poderão solicitar ao Comitê Executivo avaliação de questões referentes à permanência do 
discente no Programa, devendo, obrigatoriamente nesses casos, apresentar parecer e documentação que 
fundamente o(s) pedido(s).  
 
13.3 O acompanhamento dos discentes no Programa ficará a cargo de cada Universidade. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 
14.1 Às Universidades reservam-se o direito de comprovar veracidade de informações, realizar entrevista 
individual, fazer visita domiciliar quando o caso requerer, bem como solicitar quaisquer documentos adicionais 
para solucionar dúvidas ou obter os esclarecimentos necessários, a qualquer tempo, durante ou após o 
processo seletivo.  
 
14.2 O estudante beneficiário do Auxílio Permanência poderá solicitar desligamento a qualquer tempo. 
 
14.3 As bolsas obtidas por mérito do estudante em projeto de pesquisa, iniciação cientifica e afins não 
constituem impeditivo para o recebimento do Auxílio Permanência. 
 
14.4 A inexatidão das declarações, a ausência de qualquer documento ou irregularidade de qualquer natureza, 
em desacordo com as exigências da Lei nº 13.458, de 11 de dezembro de 2015, do Decreto nº 17.191, de 16 de 
novembro de 2016, e do presente Edital, ocorridas em qualquer fase do processo, poderão levar à suspensão 
ou mesmo ao cancelamento do pagamento do Auxílio Permanência, conforme previsto nos arts. 20 e 21 do 
Decreto Estadual nº 17.191, de 16 de novembro de 2016. 
 
14.5 Constatado qualquer indício de fraude, omissão de documentos ou declarações falsas, será apurada a 
responsabilidade através de sindicância a ser realizada pela instituição universitária à qual esteja vinculado, e 
caso comprovado tais irregularidades, serão adotadas medidas disciplinares ou administrativas na forma 
estabelecida nos Regimentos das Universidades Estaduais ou ainda, outras medidas definidas pelo Comitê 
Executivo responsável pelo Projeto, fundamentado em legislação vigente. 
 
14.6 Após regular apuração com direito à ampla defesa, ficando comprovada qualquer irregularidade cometida 
pelo beneficiário do Auxílio Permanência, o candidato deverá devolver os valores recebidos indevidamente. 
 
14.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário da Educação, à luz do Inciso I do art. 14 do Decreto nº 
17.191, de 16 de novembro de 2016, e à vista de parecer do Comitê Executivo do Projeto Estadual de Auxílio 
Permanência (Mais Futuro). 
 
14.8 Os contatos telefônicos para esclarecimento de dúvidas estarão disponíveis no portal da Secretaria da 
Educação (www.educacao.ba.gov.br). 
 
14.9 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Salvador, 19 de maio de 2018.  

 

Walter Pinheiro 

Secretário da Educação 
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EDITAL SEC Nº 08/2018  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES (NOVOS ESTUDANTES) E CONFIRMAÇÕES (PENDENTES) PARA ESTUDANTES DOS 
CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS EM CONDIÇÕES DE 

VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA O AUXÍLIO PERMANÊNCIA (MAIS FUTURO)  
 
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 
13.458, de 11 de dezembro de 2015, e o Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, torna pública a 
abertura das inscrições e confirmações para os Estudantes interessados em participar do Projeto Estadual de 
Auxílio Permanência (Mais Futuro), no período específico de cada Universidade, conforme quadro 
apresentado no item 5 deste Edital, como parte das ações voltadas para o atendimento aos estudantes em 
condições de vulnerabilidade socioeconômica das Universidades Públicas Estaduais da Bahia. 
 
1. DO PÚBLICO ALVO 
 
Estudante regularmente matriculado em Curso de Graduação presencial nas Universidades Públicas Estaduais, 
desde que não tenha concluído qualquer outro Curso de nível superior e que esteja comprovadamente em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica.  
 
2. DOS PERFIS DOS BENEFICIÁRIOS 
 
Os estudantes interessados na participação do Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro), na 
modalidade Bolsa Auxílio, deverão identificar no momento da inscrição o enquadramento a um dos perfis 
indicados abaixo: 
 
2.1 Perfil Básico: estudantes com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(Cadastro Único) em município localizado até a distância de 100km (cem quilômetros) do campus de matrícula 
e frequência do curso superior. 
 
2.2 Perfil Moradia: estudantes com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(Cadastro Único) em município localizado a uma distância superior a 100km (cem quilômetros) do campus de 
matrícula e frequência do curso superior, e que mudou ou necessite mudar de domicílio para frequentar o 
curso. 
 
2.3 Perfil Complementar: estudantes beneficiários de auxílio estabelecido por atos normativos de instituições 
estaduais de Ensino Superior ou de entes federativos diversos que atendam aos critérios estabelecidos pelos 
perfis Básico ou Moradia, conforme estipulado pelo Art. 6º do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016.  
 
3. DOS REQUISITOS COMUNS A TODOS OS PERFIS 
 
3.1 Poderão inscrever-se os estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação das 
Universidades Públicas Estaduais que cumprirem, cumulativamente, as seguintes condições: 
 
I - manifestar interesse em participar do Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro), por meio de 
formulário, online, fornecido através do endereço eletrônico 
http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia; 
 
II - possuir renda familiar per capita mensal não superior a 1/2 (meio) salário mínimo; 
 
III - possuir renda familiar total mensal de até 03 (três) salários mínimos; 
 
IV - ter registro, individual ou familiar, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro 
Único), atualizado no prazo máximo de 02 (dois) anos; 
 
V - não ter qualquer tipo de vínculo empregatício; 
 



VI - estar regularmente matriculado, exclusivamente, em curso de Graduação presencial em Universidade 
Pública Estadual;  
 
VII - não ter concluído qualquer outro curso de nível superior; 
 
VIII - não ser titular de auxílio instituído por ato normativo de instituições estaduais de Ensino Superior ou de 
entes federativos diversos com o valor igual ou maior do que o Auxílio Permanência disciplinado neste edital; 
 
IX - não ser titular de bolsa estágio do Governo do Estado da Bahia.  

 
4. DOS VALORES DO AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
 
O Auxílio Permanência corresponderá ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o Perfil Básico, R$ 600,00 
(seiscentos reais) para o Perfil Moradia e valor variável para o Perfil Complementar, sendo este, até o valor 
máximo correspondente à diferença entre o Auxílio Permanência e o auxílio percebido, conforme exposto no 
art. 6º do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, observado o limite dos valores estabelecido para 
cada Perfil de Beneficiário. 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 As inscrições ocorrerão no Sistema Online do Programa Mais Futuro, através do endereço eletrônico - 

http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia, nos seguintes períodos, respeitando os calendários 

acadêmicos de cada Universidade, exclusivo aos novos estudantes, ingressantes em cada Universidade e 

respectivo semestre: 

Universidade Semestre Período de Inscrição 

      

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 2018.1 03 à 13/07/2018 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB 2018.2 03 à 13/07/2018 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 2018.2 07 à 17/08/2018 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 2018.2 07 à 17/08/2018 

 
5.2 Em nenhuma hipótese será aceita inscrição fora do prazo. 
 
5.3 Para inscrever-se, o interessado deverá: 
 
I - realizar a inscrição online através do preenchimento dos dados do formulário e anexação dos documentos 
estabelecidos no item 6 deste Edital; 
 
II - após confirmação da inscrição, o candidato receberá um número individual de inscrição (Protocolo), que 
servirá como comprovante da inscrição. 
 
5.4 O ato da inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências da Lei nº 13.458, de 
11 de dezembro de 2015, do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, e do presente Edital, aceitando 
as condições neles contidas. 
 
6. DOS DOCUMENTOS 
 
6.1 Todos os candidatos deverão anexar cópia, autenticada em cartório ou conferido com original pela 
respectiva Universidade, dos documentos listados abaixo, em formato PDF, JPEG ou JPG: 
 
I - Carteira de Identidade ou documento oficial com foto, equivalente; 
  



II - CPF, independente de constar do documento oficial de identificação (anexo obrigatório, cópia pode ser 
adquirida no endereço https://www.receita.fazenda.gov.br); 
 
III - Folha Resumo do registro, individual ou familiar, atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (Cadastro Único), que deverá estar carimbada e assinada pelo órgão responsável pelo 
fornecimento das informações, e na ausência de carimbo, o servidor responsável deverá registrar o número da 
matrícula funcional e assinar;  
 
IV - Comprovante de matrícula emitido no semestre vigente; 
 
V - Comprovante de Residência em nome do estudante, mãe, pai, avós, ou responsável legal;  
 
VI - Declaração de inexistência de vínculo empregatício e de não estar cursando e nem ter concluído outro 
curso de nível superior (Anexo II); 
 
6.2 Os candidatos ao Perfil Moradia deverão apresentar, adicionalmente, os seguintes documentos: 
 
a) Para aqueles que mudaram de domicílio para estudar na universidade, o comprovante de endereço atual do 
estudante; 
 
b) No caso do estudante não ter mudado de domicílio, poderá manifestar interesse através de declaração de 
necessidade de mudança de residência (Anexo III), ficando obrigado a entregar o comprovante a Universidade, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o primeiro pagamento do auxílio, sob pena de não recebimento das 
próximas parcelas ou suspensão do auxílio. 
 
6.3 Caso os comprovantes de endereço de que trata a alínea “a” do item 6.2 deste Edital estejam em nome de 
terceiros, será necessário anexar também a Declaração de Residência (Anexo IV) devidamente assinada pelas 
partes, constando cópia do RG do(s) declarante(s).  
 
6.4 Para efeito de comprovação de residência, tratado no item anterior, o estudante poderá utilizar os 
seguintes documentos em nome de terceiros: (i) Contrato de Aluguel; (ii) Correspondência com código postal; 
(iii) Declaração da Universidade (quando o estudante for morador da residência universitária); (iiii) Água ou Luz 
ou Telefone (nestes casos os comprovantes não podem ultrapassar o prazo limite de 90 dias da data de 
emissão). 
 
6.5 Os candidatos ao Perfil Complementar deverão apresentar, adicionalmente, Declaração atual carimbada e 
assinada pelo setor responsável pela assistência estudantil da sua respectiva Universidade, que o fornecerá 
quando solicitado pelo estudante. 
 
7. DA HOMOLOGAÇÃO  
 
A documentação exigida será analisada pelas Comissões de Seleção ou setor responsável pela Assistência 
Estudantil de cada Universidade, observando o item 6 do presente Edital.  
 
8. DO ACOMPANHAMENTO DA INSCRIÇÃO 
 
É de inteira responsabilidade do estudante o acompanhamento regular, durante e após o período de inscrição, 
no Sistema de inscrição online. Isso deverá ser feito através do mesmo endereço utilizado no momento da 
inscrição http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia. Constitui parte deste Edital o Manual de 
Inscrição do Estudante, disponível no endereço acima citado.  
 
9. DO RESULTADO 
 
A lista dos estudantes homologados será publicada pela Secretaria da Educação – SEC, e divulgada por cada 
uma das Universidades em seus portais eletrônicos, observando o cronograma (Anexo I) a ser estabelecido 
neste Edital e informações complementares divulgadas pelas Universidades. 
 



10. DOS RECURSOS 
 
10.1 O prazo de recursos será de 02 (dois) dias úteis contados da data de divulgação do resultado, Lista de 
Homologados pelas universidades. 
 
10.2 O estudante poderá interpor recurso diretamente no Sistema de Inscrições Online (Anexo V), a ser 
acessado no link http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia e anexar os documentos necessários para 
subsidiar a análise do recurso. 
 
10.3 Os recursos serão avaliados pela Pró-Reitoria, Comissão Especial, Grupo de Trabalho ou equivalente em 
cada instituição, responsável pelo processo de homologação do Auxílio Permanência (Mais Futuro), que, 
quando julgar necessário, encaminhará ao Comitê Executivo do Programa para decisão, ficando sob a 
responsabilidade de cada universidade informar à SEC eventuais alterações das listas finais dos contemplados. 
 
10.4 O resultado dos recursos será incluído no Sistema do Mais Futuro pela SEC e divulgado pelas 
Universidades, após a devida análise e decisão, conforme cronograma previsto do Anexo I deste Edital e 
informações complementares divulgadas pelas Universidades.  
 
11. DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
Após publicação e homologação, o estudante deverá imprimir retirando do próprio Sistema, 03 (três) vias do 
Termo de Compromisso e entregar no setor de Assistência Estudantil de sua respectiva Instituição de Ensino 
Superior, devidamente assinadas, sob pena de cancelamento do benefício. 
 
12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. A SEC encaminhará a cada Universidade Estadual a lista para divulgação com a indicação da agência 
bancária, em que os estudantes deverão comparecer para recebimento do cartão de pagamento de benefício 
portando documento de identificação com fé pública. 
 
12.2 O estudante que tiver sua inscrição homologada pela Universidade e validada pela SEC e que tenha 
cumprido com todos os critérios de elegibilidade previstos neste Edital, receberá, mensalmente, o valor 
equivalente ao Auxílio Permanência para o qual foi homologado. 
 
12.3 Os créditos não sacados pelos estudantes beneficiários pelo período de 90 (noventa) dias, implicará na 
suspensão do benefício e os valores revertidos pela instituição financeira conveniada em favor da SEC, para 
posterior repasse ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza - FUNCEP. 
 
12.4 Ocorrendo a suspensão de que trata o item anterior, a SEC não fará novo pagamento sem que haja 
solicitação formal do estudante beneficiário, acompanhada da competente justificativa, validada e 
encaminhada à SEC exclusivamente pela Universidade a qual o estudante está vinculado. 
 
13. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO AUXÍLIO 
 
13.1. Conforme o art. 21 do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, e arts. 11 e 12 da Lei nº 13.458, de 
10 de dezembro de 2015, o pagamento do Auxílio Permanência ao estudante beneficiário será imediatamente 
cancelado quando forem constatados: 
 
I - o alcance do prazo de 2/3 (dois terços), equivalente a 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por 
cento), do período de duração total do curso em que estão regularmente matriculados, para a percepção do 
Auxílio Permanência; 
 
II - o acúmulo indevido de benefício, observada a exceção prevista no art. 6º do Decreto; 
 
III - mais de 02 (dois) trancamentos em disciplinas, não cumulativos com as reprovações previstas no inciso IV 
do referido artigo; 
 



IV - reprovação em mais de 02 (duas) disciplinas, não cumulativas com os trancamentos previstos no inciso III 
do artigo; 
 
V - não ocorrer a regularização cadastral; 
 
VI - solicitação expressa do estudante beneficiário; 
 
VII - trancamento total, cancelamento ou abandono do curso. 
 
13.2 As Universidade poderão solicitar ao Comitê Executivo avaliação de questões referentes à permanência do 
discente no Programa, devendo, obrigatoriamente nesses casos, apresentar parecer e documentação que 
fundamente o(s) pedido(s).  
 
13.3 O acompanhamento dos discentes no Programa ficará a cargo de cada Universidade. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 Às Universidades reservam-se o direito de comprovar veracidade de informações, realizar entrevista 
individual, fazer visita domiciliar quando o caso requerer, bem como solicitar quaisquer documentos adicionais 
para solucionar dúvidas ou obter os esclarecimentos necessários, a qualquer tempo, durante ou após o 
processo seletivo.  
 
14.2 O estudante beneficiário do Auxílio Permanência poderá solicitar desligamento a qualquer tempo. 
 
14.3 As bolsas obtidas por mérito do estudante em projeto de pesquisa, iniciação cientifica e afins não 
constituem impeditivo para o recebimento do Auxílio Permanência. 
 
14.4 A inexatidão das declarações, a ausência de qualquer documento ou irregularidade de qualquer natureza, 
em desacordo com as exigências da Lei nº 13.458, de 11 de dezembro de 2015, do Decreto nº 17.191, de 16 de 
novembro de 2016, e do presente Edital, ocorridas em qualquer fase do processo, poderão levar à suspensão 
ou mesmo ao cancelamento do pagamento do Auxílio Permanência, conforme previsto nos arts. 20 e 21 do 
Decreto Estadual nº 17.191, de 16 de novembro de 2016. 
 
14.5 Constatado qualquer indício de fraude, omissão de documentos ou declarações falsas, será apurada a 
responsabilidade através de sindicância a ser realizada pela instituição universitária à qual esteja vinculado, e 
caso comprovado tais irregularidades, serão adotadas medidas disciplinares ou administrativas na forma 
estabelecida nos Regimentos das Universidades Estaduais ou ainda, outras medidas definidas pelo Comitê 
Executivo responsável pelo Projeto, fundamentado em legislação vigente. 
 
14.6 Após regular apuração com direito à ampla defesa, ficando comprovada qualquer irregularidade cometida 
pelo beneficiário do Auxílio Permanência, o candidato deverá devolver os valores recebidos indevidamente. 
 
14.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário da Educação, à luz do Inciso I do art. 14 do Decreto nº 
17.191, de 16 de novembro de 2016, e à vista de parecer do Comitê Executivo do Projeto Estadual de Auxílio 
Permanência (Mais Futuro). 
 
14.8 Os contatos telefônicos para esclarecimento de dúvidas estarão disponíveis no portal da Secretaria da 
Educação (www.educacao.ba.gov.br). 
 
14.9 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Salvador, 29 de junho de 2018.  

 

Walter Pinheiro 

Secretário da Educação 
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EDITAL SEC Nº 001/2019  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES (NOVOS ESTUDANTES) E CONFIRMAÇÕES PARA ESTUDANTES DOS CURSOS 
PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS EM CONDIÇÕES DE 

VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA O AUXÍLIO PERMANÊNCIA (MAIS FUTURO)  
 
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 
13.458, de 11 de dezembro de 2015, e o Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, torna pública a 
abertura das inscrições e confirmações para os Estudantes interessados em participar do Projeto Estadual de 
Auxílio Permanência (Mais Futuro), no período conforme quadro apresentado no item 5 deste Edital, como 
parte das ações voltadas para o atendimento aos estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica 
das Universidades Públicas Estaduais da Bahia. 
 
1. DO PÚBLICO ALVO 
 
Estudante regularmente matriculado em Curso de Graduação presencial nas Universidades Públicas Estaduais, 
desde que não tenha concluído qualquer outro Curso de nível superior e que esteja comprovadamente em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica.  
 
2. DOS PERFIS DOS BENEFICIÁRIOS 
 
Os estudantes interessados na participação do Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro), na 
modalidade Bolsa Auxílio, deverão identificar no momento da inscrição o enquadramento a um dos perfis 
indicados abaixo: 
 
2.1 Perfil Básico: estudantes com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(Cadastro Único) em município localizado até a distância de 100km (cem quilômetros) do campus de matrícula 
e frequência do curso superior. 
 
2.2 Perfil Moradia: estudantes com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(Cadastro Único) em município localizado a uma distância superior a 100km (cem quilômetros) do campus de 
matrícula e frequência do curso superior, e que mudou ou necessite mudar de domicílio para frequentar o 
curso. 
 
2.3 Perfil Complementar: estudantes beneficiários de auxílio estabelecido por atos normativos de instituições 
estaduais de Ensino Superior ou de entes federativos diversos que atendam aos critérios estabelecidos pelos 
perfis Básico ou Moradia, conforme estipulado pelo Art. 6º do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016.  
 
3. DOS REQUISITOS COMUNS A TODOS OS PERFIS 
 
3.1 Poderão inscrever-se os estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação das 
Universidades Públicas Estaduais que cumprirem, cumulativamente, as seguintes condições: 
 
I - manifestar interesse em participar do Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro), por meio de 
formulário, online, fornecido através do endereço eletrônico 
http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia; 
 
II - possuir renda familiar per capita mensal não superior a 1/2 (meio) salário mínimo; 
 
III - possuir renda familiar total mensal de até 03 (três) salários mínimos; 
 
IV - ter registro, individual ou familiar, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro 
Único), atualizado no prazo máximo de 02 (dois) anos; 
 
V - não ter qualquer tipo de vínculo empregatício; 

http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia
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VI - estar regularmente matriculado, exclusivamente, em curso de Graduação presencial em Universidade 
Pública Estadual;  
 
VII - não ter concluído qualquer outro curso de nível superior; 
 
VIII - não ser titular de auxílio instituído por ato normativo de instituições estaduais de Ensino Superior ou de 
entes federativos diversos com o valor igual ou maior do que o Auxílio Permanência disciplinado neste edital; 
 
IX - não ser titular de bolsa estágio do Governo do Estado da Bahia.  

 
4. DOS VALORES DO AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
 
O Auxílio Permanência corresponderá ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o Perfil Básico, R$ 600,00 
(seiscentos reais) para o Perfil Moradia e valor variável para o Perfil Complementar, sendo este, até o valor 
máximo correspondente à diferença entre o Auxílio Permanência e o auxílio percebido, conforme exposto no 
Art. 6º do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, observado o limite dos valores estabelecido para 
cada Perfil de Beneficiário. 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 As inscrições ocorrerão no Sistema Online do Programa Mais Futuro, através do endereço eletrônico - 

http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia, no período indicado abaixo: 

Universidade Período de Inscrições 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

15 à 30 de abril de 2019 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 

 
5.2 Em nenhuma hipótese será aceita inscrição fora do prazo. 
 
5.3 Para inscrever-se, o interessado deverá: 
 
I - realizar a inscrição online através do preenchimento dos dados do formulário e anexação dos documentos 
estabelecidos no item 6 deste Edital; 
 
II - após confirmação da inscrição, o candidato receberá um número individual de inscrição (Protocolo), que 
servirá como comprovante da inscrição. 
 
5.4 O ato da inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências da Lei nº 13.458, de 
11 de dezembro de 2015, do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, e do presente Edital, aceitando 
as condições neles contidas. 
 
6. DOS DOCUMENTOS 
 
6.1 Todos os candidatos deverão anexar cópia, autenticada em cartório ou conferido com original pela 
respectiva Universidade, dos documentos listados abaixo, em formato PDF, JPEG ou JPG: 
 
I - Carteira de Identidade ou documento oficial com foto, equivalente; 
  
II - CPF, independente de constar do documento oficial de identificação (anexo obrigatório, cópia pode ser 
adquirida no endereço https://www.receita.fazenda.gov.br); 
 

http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia
https://www.receita.fazenda.gov.br/
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III - Folha Resumo do registro, individual ou familiar, atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (Cadastro Único), que deverá estar carimbada e assinada pelo órgão responsável pelo 
fornecimento das informações, e na ausência de carimbo, o servidor responsável deverá registrar o número da 
matrícula funcional e assinar;  
 
IV - Comprovante de matrícula emitido no semestre vigente; 
 
V - Comprovante de Residência em nome do estudante, mãe, pai, avós, ou responsável legal;  
 
VI - Declaração de inexistência de vínculo empregatício e de não estar cursando e nem ter concluído outro 
curso de nível superior (Anexo II); 
 
6.2 Os candidatos ao Perfil Moradia deverão apresentar, adicionalmente, os seguintes documentos: 
 
a) Para aqueles que mudaram de domicílio para estudar na universidade, o comprovante de endereço atual do 
estudante; 
 
b) No caso do estudante não ter mudado de domicílio, poderá manifestar interesse através de declaração de 
necessidade de mudança de residência (Anexo III), ficando obrigado a entregar o comprovante a Universidade, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o primeiro pagamento do auxílio, sob pena de não recebimento das 
próximas parcelas ou suspensão do auxílio. 
 
6.3 Caso os comprovantes de endereço de que trata a alínea “a” do item 6.2 deste Edital estejam em nome de 
terceiros, será necessário anexar também a Declaração de Residência (Anexo IV) devidamente assinada pelas 
partes, constando cópia do RG do(s) declarante(s).  
 
6.4 Para efeito de comprovação de residência, tratado no item anterior, o estudante poderá utilizar os 
seguintes documentos em nome de terceiros: (i) Contrato de Aluguel; (ii) Correspondência com código postal; 
(iii) Declaração da Universidade (quando o estudante for morador da residência universitária); (iiii) Água ou Luz 
ou Telefone (nestes casos os comprovantes não podem ultrapassar o prazo limite de 90 dias da data de 
emissão). 
 
6.5 Os candidatos ao Perfil Complementar deverão apresentar, adicionalmente, Declaração atual carimbada e 
assinada pelo setor responsável pela assistência estudantil da sua respectiva Universidade, que o fornecerá 
quando solicitado pelo estudante. 
 
7. DA HOMOLOGAÇÃO  
 
A documentação exigida será analisada pelas Comissões de Seleção ou setor responsável pela Assistência 
Estudantil de cada Universidade, observando o item 6 do presente Edital.  
 
8. DO ACOMPANHAMENTO DA INSCRIÇÃO 
 
É de inteira responsabilidade do estudante o acompanhamento regular, durante e após o período de inscrição, 
no Sistema de inscrição online. Isso deverá ser feito através do mesmo endereço utilizado no momento da 
inscrição http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia. Constitui parte deste Edital o Manual de 
Inscrição do Estudante, disponível no endereço acima citado.  
 
9. DO RESULTADO 
 
A lista dos estudantes homologados será publicada pela Secretaria da Educação – SEC, e divulgada por cada 
uma das Universidades em seus portais eletrônicos, observando o cronograma provisório (Anexo I) a ser 
estabelecido neste Edital e informações complementares divulgadas pelas Universidades. 
 
 
 

http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia
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10. DOS RECURSOS 
 
10.1 O prazo de recursos será de 02 (dois) dias úteis contados da data de divulgação do resultado, Lista de 
Homologados pelas universidades. 
 
10.2 O estudante poderá interpor recurso diretamente no Sistema de Inscrições Online (Anexo V), a ser 
acessado no link http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia e anexar os documentos necessários para 
subsidiar a análise do recurso. 
 
10.3 Os recursos serão avaliados pela Pró-Reitoria, Comissão Especial, Grupo de Trabalho ou equivalente em 
cada instituição, responsável pelo processo de homologação do Auxílio Permanência (Mais Futuro), que, 
quando julgar necessário, encaminhará ao Comitê Executivo do Programa para decisão, ficando sob a 
responsabilidade de cada Universidade informar à SEC eventuais alterações das listas finais dos contemplados. 
 
10.4 O resultado dos recursos será incluído no Sistema do Mais Futuro pela SEC e divulgado pelas 
Universidades, após a devida análise e decisão, conforme cronograma previsto do Anexo I deste Edital e 
informações complementares divulgadas pelas Universidades.  
 
11. DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
Após publicação e homologação, o estudante deverá imprimir retirando do próprio Sistema, 02 (duas) vias do 
Termo de Compromisso e entregar no setor de Assistência Estudantil de sua respectiva Instituição de Ensino 
Superior, devidamente assinadas, sob pena de cancelamento do benefício. 
 
12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. A SEC encaminhará a cada Universidade Estadual a lista para divulgação com a indicação da agência 
bancária, em que os estudantes deverão comparecer para recebimento do cartão de pagamento de benefício 
portando documento de identificação com fé pública. 
 
12.2 O estudante que tiver sua inscrição homologada pela Universidade e validada pela SEC e que tenha 
cumprido com todos os critérios de elegibilidade previstos neste Edital, receberá, mensalmente, o valor 
equivalente ao Auxílio Permanência para o qual foi homologado. 
 
12.3 Os créditos não sacados pelos estudantes beneficiários pelo período de 90 (noventa) dias, implicará na 
suspensão do benefício e os valores revertidos pela instituição financeira conveniada em favor da SEC, para 
posterior repasse ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza - FUNCEP. 
 
12.4 Ocorrendo a suspensão de que trata o item anterior, a SEC não fará novo pagamento sem que haja 
solicitação formal do estudante beneficiário, acompanhada da competente justificativa, validada e 
encaminhada à SEC exclusivamente pela Universidade a qual o estudante está vinculado. 
 
13. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO AUXÍLIO 
 
13.1. Conforme o Art. 21 do Decreto nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, e Arts. 11 e 12 da Lei nº 13.458, 
de 10 de dezembro de 2015, o pagamento do Auxílio Permanência ao estudante beneficiário será 
imediatamente cancelado quando forem constatados: 
 
I - o alcance do prazo de 2/3 (dois terços), equivalente a 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por 
cento), do período de duração total do curso em que estão regularmente matriculados, para a percepção do 
Auxílio Permanência; 
 
II - o acúmulo indevido de benefício, observada a exceção prevista no Art. 6º do Decreto; 
 
III - mais de 02 (dois) trancamentos em disciplinas, não cumulativos com as reprovações previstas no inciso IV 
do referido artigo; 

http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia
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IV - reprovação em mais de 02 (duas) disciplinas, não cumulativas com os trancamentos previstos no inciso III 
do artigo; 
 
V - não ocorrer a regularização cadastral, quando solicitado; 
 
VI - solicitação expressa do estudante beneficiário; 
 
VII - trancamento total, cancelamento ou abandono do curso. 
 
13.2 As Universidade poderão solicitar ao Comitê Executivo avaliação de questões referentes à permanência 
do discente no Programa, devendo, obrigatoriamente nesses casos, apresentar parecer e documentação que 
fundamente o(s) pedido(s).  
 
13.3 O acompanhamento dos discentes no Programa ficará a cargo de cada Universidade. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 Às Universidades reservam-se o direito de comprovar veracidade de informações, realizar entrevista 
individual, fazer visita domiciliar quando o caso requerer, bem como solicitar quaisquer documentos adicionais 
para solucionar dúvidas ou obter os esclarecimentos necessários, a qualquer tempo, durante ou após o 
processo seletivo.  
 
14.2 O estudante beneficiário do Auxílio Permanência poderá solicitar desligamento a qualquer tempo. 
 
14.3 As bolsas obtidas por mérito do estudante em projeto de pesquisa, iniciação cientifica e afins não 
constituem impeditivo para o recebimento do Auxílio Permanência. 
 
14.4 A inexatidão das declarações, a ausência de qualquer documento ou irregularidade de qualquer natureza, 
em desacordo com as exigências da Lei nº 13.458, de 11 de dezembro de 2015, do Decreto nº 17.191, de 16 de 
novembro de 2016, e do presente Edital, ocorridas em qualquer fase do processo, poderão levar à suspensão 
ou mesmo ao cancelamento do pagamento do Auxílio Permanência, conforme previsto nos Arts. 20 e 21 do 
Decreto Estadual nº 17.191, de 16 de novembro de 2016. 
 
14.5 Constatado qualquer indício de fraude, omissão de documentos ou declarações falsas, será apurada a 
responsabilidade através de sindicância a ser realizada pela instituição universitária à qual esteja vinculado, e 
caso comprovado tais irregularidades, serão adotadas medidas disciplinares ou administrativas na forma 
estabelecida nos Regimentos das Universidades Estaduais ou ainda, outras medidas definidas pelo Comitê 
Executivo responsável pelo Projeto, fundamentado em legislação vigente. 
 
14.6 Após regular apuração com direito à ampla defesa, ficando comprovada qualquer irregularidade cometida 
pelo beneficiário do Auxílio Permanência, o candidato deverá devolver os valores recebidos indevidamente. 
 
14.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário da Educação, à luz do Inciso I do Art. 14 do Decreto nº 
17.191, de 16 de novembro de 2016, e à vista de parecer do Comitê Executivo do Projeto Estadual de Auxílio 
Permanência (Mais Futuro). 
 
14.8 Os contatos telefônicos para esclarecimento de dúvidas estarão disponíveis no portal da Secretaria da 
Educação (www.educacao.ba.gov.br). 
 
14.9 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Salvador, 9 de abril de 2019.  

JERÔNIMO RODRIGUES SOUZA 

Secretário da Educação 

http://www.educacao.ba.gov.br/

