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RESOLUÇÃO No 04/2015, DO CONSELHO DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS
 

 
O CONSELHO DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA, no uso da competência que lhe é conferida pelo art. 20 do Estatuto, na 6
aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2015, tendo em vista a aprovaç
um de seus membros, e  
 
CONSIDERANDO os arts. 205 e 206 da Constituição Federal, 
estabelecem a igualdade de condições de acesso e permanência como princípio do ensino ministrado;
 
CONSIDERANDO a Emenda Constitucional nº 14, de 12/09/1996, que modifica o 
Federal, e define no § 2º que os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e infantil;
 
CONSIDERANDO que a responsabilidade da política de creche é do pod
oferta de vagas atende às demandas da população usuária;
 
CONSIDERANDO o art. 3º da Lei Federal nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que 
ratifica o princípio constitucional da igualdade de condições d
a Lei Federal nº 12.796, de 4 de abril de 2013, 
Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência 
em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública”;
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que assevera, em seu art
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais
 
CONSIDERANDO que são objetivos do Decret
Nacional de Assistência Estudantil
efeitos das desigualdades sociais, reduzir taxas de retenção e evasão e contribuir para a inclusão s
 
CONSIDERANDO que no mesmo Decreto, em seu art
PNAES, registrando, dentre elas, a creche;
 
CONSIDERANDO que as dificuldades para a permanência na Universidade de discentes em vulnerabilidade 
socioeconômica, mães ou pais, são ampliadas em virtude das responsabilidades com a maternidade ou a 
paternidade; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual nº 20.817/2013, que promulga a idade de 6 anos como sendo 
aquela em que deve ser matriculada no ensino 
 
CONSIDERANDO que a Pesquisa de Perfil Discente da U
em 2014, demonstra que a média de renda 
e de R$ 849,59 para ingressantes;
 
CONSIDERANDO que, dentre os(as) discentes matriculados(as) em cursos de graduação presenciais da UFU, 
tal como atesta a mesma pesquisa, 7% possuem 
menores de 6 anos, isto é 944 discentes; e 
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, DO CONSELHO DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS

Dispõe sobre a concessão de Bolsa Creche para 
filhos(as) na Universidade Federal de Uberlândia.

O CONSELHO DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA, no uso da competência que lhe é conferida pelo art. 20 do Estatuto, na 6
aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2015, tendo em vista a aprovação do Parecer n

5 e 206 da Constituição Federal, que garantem
a igualdade de condições de acesso e permanência como princípio do ensino ministrado;

a Emenda Constitucional nº 14, de 12/09/1996, que modifica o 
Federal, e define no § 2º que os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e infantil;

CONSIDERANDO que a responsabilidade da política de creche é do poder Municipal, porém nem sempre a 
oferta de vagas atende às demandas da população usuária; 

3º da Lei Federal nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que 
ratifica o princípio constitucional da igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Bem como 

4 de abril de 2013, que acrescenta à LDB, no art. 62, 
Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência 

sos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública”;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
em seu art. 5º, que "Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais."; 

CONSIDERANDO que são objetivos do Decreto Presidencial nº 7.234/2010, que regulamenta o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), democratizar as condições de permanência, minimizar os 
efeitos das desigualdades sociais, reduzir taxas de retenção e evasão e contribuir para a inclusão s

CONSIDERANDO que no mesmo Decreto, em seu art. 3º, § 1º, estão discriminadas as áreas de atuação do 
PNAES, registrando, dentre elas, a creche; 

CONSIDERANDO que as dificuldades para a permanência na Universidade de discentes em vulnerabilidade 
oeconômica, mães ou pais, são ampliadas em virtude das responsabilidades com a maternidade ou a 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual nº 20.817/2013, que promulga a idade de 6 anos como sendo 
aquela em que deve ser matriculada no ensino fundamental toda criança no Estado de Minas Gerais

CONSIDERANDO que a Pesquisa de Perfil Discente da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
em 2014, demonstra que a média de renda per capita familiar mensal é de R$ 1.011,60 para veteranos(as

R$ 849,59 para ingressantes; 

dentre os(as) discentes matriculados(as) em cursos de graduação presenciais da UFU, 
sta a mesma pesquisa, 7% possuem filhos(as), todavia, somente 4,3% possuem

isto é 944 discentes; e ainda, 
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, DO CONSELHO DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS 

de Bolsa Creche para discentes com 
filhos(as) na Universidade Federal de Uberlândia. 

O CONSELHO DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA, no uso da competência que lhe é conferida pelo art. 20 do Estatuto, na 6a reunião realizada 

ão do Parecer no 133/2015 de 

m direito à educação e 
a igualdade de condições de acesso e permanência como princípio do ensino ministrado; 

a Emenda Constitucional nº 14, de 12/09/1996, que modifica o art. 212 da Constituição 
Federal, e define no § 2º que os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e infantil; 

er Municipal, porém nem sempre a 

3º da Lei Federal nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que 
e acesso e permanência na escola. Bem como 

62, § 4º, que “A União, o 
Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência 

sos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública”; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

o Presidencial nº 7.234/2010, que regulamenta o Programa 
, democratizar as condições de permanência, minimizar os 

efeitos das desigualdades sociais, reduzir taxas de retenção e evasão e contribuir para a inclusão social; 

1º, estão discriminadas as áreas de atuação do 

CONSIDERANDO que as dificuldades para a permanência na Universidade de discentes em vulnerabilidade 
oeconômica, mães ou pais, são ampliadas em virtude das responsabilidades com a maternidade ou a 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual nº 20.817/2013, que promulga a idade de 6 anos como sendo 
fundamental toda criança no Estado de Minas Gerais; 

ederal de Uberlândia (UFU), realizada 
familiar mensal é de R$ 1.011,60 para veteranos(as), 

dentre os(as) discentes matriculados(as) em cursos de graduação presenciais da UFU, 
s), todavia, somente 4,3% possuem filhos(as) 
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CONSIDERANDO que, ainda sobre a mesma fonte, “
informaram que deixam seus filhos com familiares; 127 (13,5%), em instituição pública; 55 (5,8%), em 
instituição privada; 41 (4,3%), com babá; 41 (4,3%) deixam seus filhos de 0 a 5 anos sozinho
levam para a Universidade”, 
 

 
Art. 1o  Fica criada a Bolsa

discentes em curso de graduação presencial, com filho(a) com menos de 
garantir a permanência e a conclusão do curso em formação acadêmica com qualidade.

 
Art. 2o  A Bolsa objetiva atender aos(às) dis

encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dirimindo os riscos de retenção e evasão
 
Art. 3o  A Bolsa será vinculada à Diretoria de Assuntos Estudantis

coordenação, administração e acompanhamento dos(as) bolsistas.
 
Art. 4o  As instruções sobre a disponibilidade, duração, regularidade, quantidade e valores das 

serão definidas em edital específico publicado anualmente.
 

 
Art. 5o  São requisitos para a concessão da 

I - estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial;

II - ter filho(a) com menos de seis anos de idade;

III - submeter-se ao processo de avaliação socioeconômica realizada pelo Setor de Apoio e 
Orientação Social (SEAOS), da Divisão de Assistência ao Estudante (DIASE), da Diretoria de Assuntos 
Estudantis (DIRES);  

IV - a Bolsa Creche será concedida para os(a
preferencialmente, e “C” se ainda houv
acordo com a pontuação da análise socioeconômica realizada pelas Assistentes Sociais da equipe do 
SEAOS/DIASE/DIRES, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX);

V - estar inscrito em pelo menos 3 (três) componentes curriculares no período letivo, salvo parecer 
em contrário expedido pela DIASE

VI - a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros

VII - comprovar a guarda da criança;

VIII - comprovar a atualidade da carteira de vacinação da criança, salvo em casos devidamente 
justificados pelo(a) discente e avaliados pela DIASE

 
Art. 6o  A concessão da Bolsa Creche será efetuada mediante análise socioe

equipe de Assistentes Sociais do SEAOS/DIASE/DIRES
 
Art. 7o  O valor da Bolsa será depositado na conta de apenas um(a) responsável pela guarda da 

criança, prioritariamente a mãe. 

§ 1º  Será paga apenas uma bolsa por criança 

§ 2º  Caso haja mais de um responsável pel
UFU, somente um dos responsáveis terá direito à concessão da 
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CONSIDERANDO que, ainda sobre a mesma fonte, “do total de 944 graduandos nessa condição, 634 (67,2%) 
informaram que deixam seus filhos com familiares; 127 (13,5%), em instituição pública; 55 (5,8%), em 

1 (4,3%), com babá; 41 (4,3%) deixam seus filhos de 0 a 5 anos sozinho

R E S O L V E: 

olsa Creche na Universidade Federal de Uberlândia (UFU
discentes em curso de graduação presencial, com filho(a) com menos de 6 anos de idade, com o intuito de 
garantir a permanência e a conclusão do curso em formação acadêmica com qualidade.

olsa objetiva atender aos(às) discentes com filho(a) com menos de 
encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dirimindo os riscos de retenção e evasão

olsa será vinculada à Diretoria de Assuntos Estudantis (DIRES)
administração e acompanhamento dos(as) bolsistas. 

As instruções sobre a disponibilidade, duração, regularidade, quantidade e valores das 
serão definidas em edital específico publicado anualmente. 

DA CONCESSÃO 

São requisitos para a concessão da Bolsa: 

estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial; 

ter filho(a) com menos de seis anos de idade; 

se ao processo de avaliação socioeconômica realizada pelo Setor de Apoio e 
), da Divisão de Assistência ao Estudante (DIASE), da Diretoria de Assuntos 

reche será concedida para os(as) discentes classificados(as) nas categorias “E” e “D”
preferencialmente, e “C” se ainda houver disponibilidade orçamentária. As categorias são obtidas de 
acordo com a pontuação da análise socioeconômica realizada pelas Assistentes Sociais da equipe do 

Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX);

inscrito em pelo menos 3 (três) componentes curriculares no período letivo, salvo parecer 
em contrário expedido pela DIASE, justificando a condição especial requerida pelo(a) discente;

a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros; 

comprovar a guarda da criança; e 

comprovar a atualidade da carteira de vacinação da criança, salvo em casos devidamente 
discente e avaliados pela DIASE. 

A concessão da Bolsa Creche será efetuada mediante análise socioe
equipe de Assistentes Sociais do SEAOS/DIASE/DIRES/PROEX. 

olsa será depositado na conta de apenas um(a) responsável pela guarda da 
criança, prioritariamente a mãe.  

Será paga apenas uma bolsa por criança com menos de seis anos de idade;

Caso haja mais de um responsável pela guarda da criança matriculado
, somente um dos responsáveis terá direito à concessão da Bolsa Creche. 

 

2 de 3 

38408-144 – Uberlândia – MG 

o total de 944 graduandos nessa condição, 634 (67,2%) 
informaram que deixam seus filhos com familiares; 127 (13,5%), em instituição pública; 55 (5,8%), em 

1 (4,3%), com babá; 41 (4,3%) deixam seus filhos de 0 a 5 anos sozinhos, e 46 (4,9%) os 

UFU), para atender aos(às) 
anos de idade, com o intuito de 

garantir a permanência e a conclusão do curso em formação acadêmica com qualidade. 

centes com filho(a) com menos de 6 anos e que se 
encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dirimindo os riscos de retenção e evasão. 

(DIRES), responsável pela 

As instruções sobre a disponibilidade, duração, regularidade, quantidade e valores das Bolsas 

se ao processo de avaliação socioeconômica realizada pelo Setor de Apoio e 
), da Divisão de Assistência ao Estudante (DIASE), da Diretoria de Assuntos 

) discentes classificados(as) nas categorias “E” e “D”, 
er disponibilidade orçamentária. As categorias são obtidas de 

acordo com a pontuação da análise socioeconômica realizada pelas Assistentes Sociais da equipe do 
Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX); 

inscrito em pelo menos 3 (três) componentes curriculares no período letivo, salvo parecer 
justificando a condição especial requerida pelo(a) discente; 

comprovar a atualidade da carteira de vacinação da criança, salvo em casos devidamente 

A concessão da Bolsa Creche será efetuada mediante análise socioeconômica realizada pela 

olsa será depositado na conta de apenas um(a) responsável pela guarda da 

com menos de seis anos de idade; 

a guarda da criança matriculado em curso presencial da 
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Art. 8o  Para permanência do(a) di

rendimento acadêmico do(a) discente
Registro Escolar (DIARE), verificando:

I - estar matriculado(a) e frequentando, no mínimo, 
condições expressas nesta Resolução;

II - ter sido aprovado(a) em, pelo menos, 70% das disciplinas cursadas no período/ano letivo anterior; 
e 

III - ter obtido coeficiente de rendimento acadêmico geral igual ou superior a 

§ 1º  Caberá ao SEAOS/DIASE a análise das justificativas nos casos de não atendimento às condições 
supracitadas. 

§ 2º  A cada semestre letivo, as concessões poderão ser
discentes bolsistas será realizado a cada dois anos, pela equipe de Assistentes Sociais do 
SEAOS/DIASE/DIRES. 

§ 3º  Durante o período de vigência da bolsa é dever do
SEAOS/DIASE para informar qualquer alteração na situação socioeconômica do seu grupo familiar, na sua 
vida acadêmica ou familiar que tenha relação direta com o uso da Bolsa Creche.

 

 
Art. 9o  O cancelamento, ou seja, a perda total da bolsa creche ocorrerá qu

bolsista: 

I - não cumprir as exigências estabelecidas nos artigos desta Resolução;

II - não preencher/assinar o Termo de Compromisso após a divulgação dos resultados;

III - abandonar o Curso ou realizar o trancamento total das disciplina

IV - estiver matriculado somente em disciplina isolada, salvo parecer em contrário expedido pela 
DIASE justificando a condição especial requerida pelo

V - estiver matriculado e frequentando menos de três disciplinas, s

VI - solicitar o cancelamento;

VII - lançar mão de fraude ou má
tendo que restituir à UFU o valor da Bolsa durante o período de uso indevido, caso contrário, ficará 
sujeito(a) a processo administrativo; e

VIII - perder a guarda da criança
 
Art. 10.  Os casos omissos serão deliberados pela
 
Art. 11.  Esta Resolução entra em vigor 
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DA PERMANÊNCIA 

Para permanência do(a) discente na Bolsa Creche, a DIASE fará o monitoramento do 
imento acadêmico do(a) discente a cada semestre, acessando o sistema da Divisão de Administração e 

Registro Escolar (DIARE), verificando: 

e frequentando, no mínimo, 3 (três) componentes curriculares, salvo as 
esolução; 

em, pelo menos, 70% das disciplinas cursadas no período/ano letivo anterior; 

ter obtido coeficiente de rendimento acadêmico geral igual ou superior a 

Caberá ao SEAOS/DIASE a análise das justificativas nos casos de não atendimento às condições 

A cada semestre letivo, as concessões poderão ser revistas, e o recadastramento dos
discentes bolsistas será realizado a cada dois anos, pela equipe de Assistentes Sociais do 

Durante o período de vigência da bolsa é dever do(a) estudante bolsista procurar o 
nformar qualquer alteração na situação socioeconômica do seu grupo familiar, na sua 

vida acadêmica ou familiar que tenha relação direta com o uso da Bolsa Creche. 

DO CANCELAMENTO 

O cancelamento, ou seja, a perda total da bolsa creche ocorrerá qu

não cumprir as exigências estabelecidas nos artigos desta Resolução; 

não preencher/assinar o Termo de Compromisso após a divulgação dos resultados;

abandonar o Curso ou realizar o trancamento total das disciplinas do período/ano letivo;

estiver matriculado somente em disciplina isolada, salvo parecer em contrário expedido pela 
DIASE justificando a condição especial requerida pelo(a) discente; 

estiver matriculado e frequentando menos de três disciplinas, sem justificativa;

solicitar o cancelamento; 

lançar mão de fraude ou má-fé nas informações, documentação apresentada e no uso da Bolsa, 
tendo que restituir à UFU o valor da Bolsa durante o período de uso indevido, caso contrário, ficará 

a processo administrativo; e 

perder a guarda da criança. 

s omissos serão deliberados pela DIRES/DIASE/UFU. 

Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

Uberlândia, 25 de novembro de 2015.

ELMIRO SANTOS RESENDE
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scente na Bolsa Creche, a DIASE fará o monitoramento do 
acessando o sistema da Divisão de Administração e 

componentes curriculares, salvo as 

em, pelo menos, 70% das disciplinas cursadas no período/ano letivo anterior; 

ter obtido coeficiente de rendimento acadêmico geral igual ou superior a 60 (sessenta). 

Caberá ao SEAOS/DIASE a análise das justificativas nos casos de não atendimento às condições 

revistas, e o recadastramento dos(as) 
discentes bolsistas será realizado a cada dois anos, pela equipe de Assistentes Sociais do 

estudante bolsista procurar o 
nformar qualquer alteração na situação socioeconômica do seu grupo familiar, na sua 

O cancelamento, ou seja, a perda total da bolsa creche ocorrerá quando o(a) discente 

não preencher/assinar o Termo de Compromisso após a divulgação dos resultados; 

s do período/ano letivo; 

estiver matriculado somente em disciplina isolada, salvo parecer em contrário expedido pela 

em justificativa; 

fé nas informações, documentação apresentada e no uso da Bolsa, 
tendo que restituir à UFU o valor da Bolsa durante o período de uso indevido, caso contrário, ficará 

Uberlândia, 25 de novembro de 2015. 
 
 

ELMIRO SANTOS RESENDE 
Presidente 


