
 
SERVIÇO PÚBLICO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

EDITAL N.º 09/2020 

RETIFICAÇÃO N.º 02/2020 
 

A Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da Universidade Federal da Bahia, 

no uso de suas atribuições e considerando o Edital 09/2020; resolve: 

 

I - INCLUIR o subitem 10.1.1 no item 10.1, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

10.1. A/o estudante selecionada/o deverá prestar contas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a 

partir do recebimento do auxílio, encaminhando o comprovante de compra/pagamento, em nome 

do/a estudante, da aquisição ou melhoria de equipamento via formulário online através do link 

https://pesquisa.ufba.br/index.php/568466/lang-pt-BR. 

Leia-se: 

10.1. A/o estudante selecionada/o deverá prestar contas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a 

partir do recebimento do auxílio, encaminhando o comprovante de compra/pagamento, em nome 

do/a estudante, da aquisição ou melhoria de equipamento via formulário online através do link 

https://pesquisa.ufba.br/index.php/568466/lang-pt-BR . 

 

10.1.1 Para fins de prestação de contas não serão aceitos documentos fiscais com data 

anterior à 19.03.2020, quando da suspensão das atividades na UFBA definido pela Portaria 

n.º 103/2020 do Gabinete da Reitoria, devido à disseminação do novo coronavírus 

(COVID-19). 

 
 

II - INCLUIR o subitem 10.5.1 no item 10.5, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

10.5 O valor do auxílio deve ser integralmente utilizado pelo aluno beneficiado para a 

aquisição/melhoria de equipamento de inclusão digital. 

Leia-se: 

10.5 O valor do auxílio deve ser integralmente utilizado pelo aluno beneficiado para a 

aquisição/melhoria de equipamento de inclusão digital. 

 

10.5.1 Caso o valor para aquisição e/ou melhoria do equipamento seja inferior ao valor do 

auxílio, a/o estudante deverá devolver a diferença para UFBA, através de Guia de 

Recolhimento da União - GRU gerado pela PROAE. 

 

03 de setembro de 2020 

 

 

Cássia Virgínia Bastos Maciel 

Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 

https://pesquisa.ufba.br/index.php/568466/lang-pt-BR
https://pesquisa.ufba.br/index.php/568466/lang-pt-BR

