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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi�cio Sede - 3º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70047-900 

Telefone: 2022-8107 e Fax: 2022-8012 - h�p://www.mec.gov.br 
  

O�cio-Circular nº 20/2017/CGRE/DIPES/SESU/SESU-MEC

Brasília, 08 de setembro de 2017.

A Vossas Senhorias os (as) Senhores (as)
Pró-Reitores (as) responsáveis pelo Bolsa Permanência
Ins�tuições Federais de Ensino Superior
Ins�tutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
 

  

Assunto: Bolsa Permanência. Alteração de cronograma. Prazo para homologação de bolsas.

Referência: Caso responda a este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.036196/2017-22.

  

                             Senhor (a) Pró-reitor (a),

1. Informamos o novo calendário a ser observado para homologação de bolsas no âmbito do
Programa Bolsa Permanência, no período de setembro a dezembro do corrente exercício, conforme
segue:

Referência Referência
Setembro 11 a 19/09/2017
Outubro 10 a 19/10/2017
Novembro 08 a 16/11/2017
Dezembro 05 a 13/12/2017

2. Conforme se observa, considerando o cronograma pra�cado até o mês de agosto deste
ano, o prazo disponibilizado aos Pró-Reitores para homologação dos bolsistas aptos ao recebimento
de bolsa foi ampliado em 4 dias úteis.

3. Cabe ressaltar que a referida ampliação propiciará aos Pró-Reitores melhores condições de
planejamento das ações que envolvem o processo de pagamento de bolsas do Programa, de forma a
mi�gar as possibilidades de perda de prazo e homologação indevida de bolsas, especialmente no que diz
respeito às bolsas retroa�vas, que demandam análises mais aprofundadas antes da homologação.

4. Por fim, lembramos que os discentes que não fazem jus ao bene�cio do mês deverão ter a
sua bolsa revogada e os discentes que estão a�vos no SISBP e não fazem jus ao bene�cio deverão ser
desvinculados do Programa.

                            Atenciosamente,
 

Antônio Corrêa Neto
Coordenador-Geral CGRE

Documento assinado eletronicamente por Antonio Correa Neto, Coordenador(a) Geral, em
08/09/2017, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
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h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0816267 e
o código CRC BE86B73E.

Referência: Caso responda a este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.036196/2017-22 SEI nº 0816267


