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COMUNICADO Nº03/2023 
 

A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da Universidade Federal 
da Bahia, no uso de suas atribuições, em atenção aos discentes beneficiários 
atendidos e considerando o Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010 que visa, entre 
outros, reduzir as taxas de retenção e evasão no ensino superior Publico Federal  
informa que: 

A partir de 2023.1, o Edital de Renovação de Benefícios Regulares terá como um dos 
seus requisitos o seguinte: 

Ser estudante de curso de graduação presencial da UFBA regularmente matriculada/o 
em no mínimo cinquenta por cento do total de componentes curriculares 
correspondentes aos períodos letivos estabelecidos na matriz curricular do seu curso. 

Exemplo: Estudante do 5º período em 2023.1 de curso de graduação presencial da 
UFBA cuja matriz curricular estabeleça seis componentes para o 5º período, a/o 
estudante deverá estar inscrita/o em no mínimo três componentes em 2023.1. 

Nos casos em que o número total de componentes curriculares previsto para 
determinado período for ímpar, será considerado a fração menor. 

Exemplo: Estudante do 4º período em 2023.1 de curso de graduação presencial da 

UFBA cuja matriz curricular estabeleça cinco componentes curriculares para aquele 
período, a/o estudante deverá estar inscrita/o em no mínimo dois componentes. 

Nas situações relativas a prováveis concluintes cuja matriz curricular estipule apenas 
um componente para aquele período, a/o estudante deverá estar devidamente 
inscrita/o em no mínimo um componente. 

Se a/o estudante não cumprir o requisito pertinente a este Comunicado por questões 
de saúde, será necessário que justifique apresentando a devida comprovação na 
ocasião da Renovação do Benefício, conforme o que estiver disposto no Edital de 
Renovação 2023.1. 

 

Salvador, 03 de fevereiro de 2023.  
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