Bolsa Permanência
O Programa de Bolsa Permanência – PBP é uma ação do
Governo Federal de concessão de auxílio financeiro a estudantes
matriculados em instituições federais de ensino superior em
situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes
indígenas e quilombolas. O recurso é pago diretamente ao
estudante de graduação por meio de um cartão de benefício.
O Programa tem por objetivo viabilizar a permanência de
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em
especial os indígenas e quilombolas; reduzir custos de
manutenção de vagas ociosas em decorrência de evasão
estudantil; promover a democratização do acesso ao ensino
superior, por meio da adoção de ações complementares de
promoção do desempenho acadêmico.

1.Critérios

Possuir renda familiar per capita não
superior a um salário-mínimo e meio;
Estar matriculado em cursos de graduação
com carga horária média superior ou
igual a cinco horas diárias;
Não ultrapassar dois semestres do tempo
regulamentar do curso de graduação em
que estiver matriculado para se diplomar;
Ter assinado Termo de Compromisso;
Ter seu cadastro devidamente aprovado e
mensalmente
homologado
pela
instituição federal de ensino superior no
âmbito do sistema de informação do
programa.

2.Funcionamento
A base de funcionamento do Programa
de Bolsa Permanência está no cadastro
dos beneficiários que é validado pelas
instituições federais de ensino superior –
IFES. Toda instituição deve manter no
sistema de gestão do programa a
relação de todos os alunos que cumprem
os requisitos mínimos para fazerem jus
ao recebimento da Bolsa Permanência.
Mensalmente, a relação dos alunos
beneficiários será encaminhada pela
IFES ao Ministério da Educação – MEC,
que homologará os nomes e os
repassará para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE
providenciar
os
pagamentos,
diretamente
aos
estudantes
beneficiários.

o Programa prioriza os indígenas e
quilombolas, que, independente da
carga horária dos cursos nos quais estão
matriculados, poderão receber o recurso.

4. Pagamento da
Bolsa
O valor da bolsa estabelecido pelo
Ministério da Educação é R$400,00.
*Para os estudantes indígenas e
quilombolas, será garantido um valor
diferenciado, igual a pelo menos o dobro
da bolsa paga aos demais estudantes,
em razão de suas especificidades com
relação à organização social de suas
comunidades, condição geográfica,
costumes, línguas, crenças e tradições,
amparadas pela Constituição Federal.

5. Restrições
Uma grande vantagem da Bolsa
Permanência concedida pelo Ministério
da Educação é ser acumulável com
outras
modalidades
de
bolsas
acadêmicas, a exemplo da bolsa do
Programa de Educação Tutorial – PET,
do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação.
Para
mais
informações,
acesse:
http://prae.ufsc.br/bolsapermanencia-mec/

