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Segunda Retificação do edital 29/2018 – Programa Permanecer 2019 
 
 

A PRO-REITORA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROAE, da 

Universidade Federal da Bahia - UFBA, no uso de suas atribuições legais, resolve RETIFICAR  o item 

“6. Da Concessão das bolsas” do Edital 29/2018 – Programa Permanecer 2019, no que tange a 

distribuição de bolsas para projetos do Campus da UFBA Carlos Marighellada em Camaçari: 

 
Onde se lê: 
 

6.1.1 - O quantitativo de bolsas disponibilizadas para a Edição 2019/2020 é de 604 (seiscentos e 

quatro) bolsas para Salvador e 58 (cinquenta e oito) bolsas para o campus de Vitória da Conquista.  

6.1.2 - Ressalta-se que do quantitativo de bolsas disponibilizadas 06 (seis) serão destinadas 

exclusivamente para discentes indígenas e quilombolas, 02 (duas) para discentes com 

necessidades educacionais especiais e 02 (duas) para travestis ou transgêneros. Para Salvador 

serão destinadas 03 (três) bolsas para indígenas, 03 (três) para quilombolas, 01 (uma) bolsa para 

pessoas com necessidades educacionais especiais e 01 (uma) para travesti ou transgênero; para 

Vitória da Conquista será 01 (uma) para cada categoria. 

 

Leia-se: 
 

6.1.1 - O quantitativo de bolsas disponibilizadas para a Edição 2019/2020 é de 604 (seiscentos e 

quatro) bolsas para Salvador e Camaçari e 58 (cinquenta e oito) bolsas para o campus de Vitória 

da Conquista.  

6.1.2 - Ressalta-se que do quantitativo de bolsas disponibilizadas 06 (seis) serão destinadas 

exclusivamente para discentes indígenas e quilombolas, 02 (duas) para discentes com 

necessidades educacionais especiais e 02 (duas) para travestis ou transgêneros. Para Salvador e 

Camaçari serão destinadas 03 (três) bolsas para indígenas, 03 (três) para quilombolas, 01 (uma) 

bolsa para pessoas com necessidades educacionais especiais e 01 (uma) para travesti ou 

transgênero; para Vitória da Conquista será 01 (uma) para cada categoria. 

 
 

Salvador, 18 de janeiro de 2019. 

 
Cássia Virgínia Bastos Maciel 
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