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Prezados (as) orientadores (as) 

Saudamos V.Sa., ao tempo que ratificamos o nosso compromisso com a continuidade e qualificação 

do Programa Permanecer. Nesse sentido, buscando dar prosseguimento ao processo seletivo de 

projetos e bolsistas atinente ao Edital PROAE 01/2015, divulgamos abaixo calendário da entrega da 

documentação do (as) discentes para implementação da bolsa permanecer. 

DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

1 – Cópia legível do RG e CPF 
2 – Formulário de Auxílio Financeiro (digitado, sem erros ou rasuras) 
3 – Termo de Compromisso do Programa Permanecer - Bolsista 
4 – Termo de Compromisso do Programa Permanecer – Orientador (a) 
5 – Termo de anuência institucional (01 por projeto) 
 
Os formulários e termos estão disponíveis nos sites: www.proae.ufba.br e 
www.sisper.ufba.br 
 

A documentação deve ser entregue em envelope lacrado, com identificação do projeto, do 

bolsista e orientador(a), na sede da PROAE, localizada na Rua João das Botas, 27 – Canela, 

das 8:00 às 17:00h. 

No campus de Vitória Conquista, a documentação deve ser entregue na COPEX – 

Coordenação de Programas de Extensão, em data e horários definidos e divulgados pela 

própria Coordenação. 

Em Salvador, a entrega de documentos deve obedecer ao cronograma abaixo: 

08 e 09/7 – Projetos da subárea Saúde, Tecnologia e Produção; 

10/7 – Projetos das subáreas Direitos Humanos e Justiça e Acessibilidade e Meio 

ambiente; 

13/7 – Projetos da subárea Educação; 

14/7 – Projetos da subárea Arte e Cultura. 

 
A Coordenação de Ações Afirmativas está à disposição para esclarecimentos de dúvida e/ou 
resolução de problemas que, porventura, ocorram no decorrer do processo avaliativo, 
através do telefone 3283-7816/9080 e e-mail sisper@ufba.br. Agradecemos sua participação.  

 
Saudações universitárias! 

Salvador, 12 de junho de 2015. 
 
Cássia Virgínia Bastos Maciel 
Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 
Universidade Federal da Bahia 
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