
31/05/2021 SEI/UNIPAMPA - 0538084 - Instrução Normativa GR

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595060&infra_… 1/5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

INSTRUÇÃO NORMATIVA UNIPAMPA Nº 5, 31 DE MAIO DE 2021

Estabelece os procedimentos internos sobre o Plano de Apoio à
Permanência Indígena e Quilombola - PAPIQ, o Programa de Monitoria
Indígena e Quilombola - MonIQ e o Auxílio de Desenvolvimento
Acadêmico Indígena e Quilombola - ADAIQ, no âmbito da Universidade
Federal do Pampa – UNIPAMPA.

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e
considerando os dispostos na  Portaria Norma�va SESU/MEC Nº 39, de 12 de dezembro de 2007, que
ins�tui o Programa Nacional de Assistência Estudan�l – PNAES, no Decreto Nº 7.234, de 19 de julho de
2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudan�l – PNAES, na Lei Nº 12.711, de 29
de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais, no Decreto Nº 7.824, de 11
de outubro de 2012, que regulamenta o ingresso nas universidades federais, na Portaria Norma�va MEC
Nº 18, de 11 de outubro de 2012, que dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em
ins�tuições federais de ensino, e na Resolução UNIPAMPA/CONSUNI Nº 84, de 30 de outubro de 2014,
que dispõe sobre a Polí�ca de Assistência Estudan�l da Unipampa, RESOLVE estabelecer os
procedimentos internos sobre o Plano de Apoio à Permanência Indígena e Quilombola - PAPIQ, o
Programa de Monitoria Indígena e Quilombola - MonIQ e o Auxílio de Desenvolvimento Acadêmico
Indígena e Quilombola - ADAIQ.

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O Plano de Apoio à Permanência Indígena e Quilombola (PAPIQ), o Programa de Monitoria
Indígena e Quilombola (MonIQ) e o Auxílio de Desenvolvimento Acadêmico Indígena e Quilombola
(ADAIQ) serão des�nados aos discentes indígenas aldeados e moradores das comunidades quilombolas
regularmente matriculados em cursos de graduação presencial:

I- que tenham ingressado na Unipampa por meio de processos sele�vos específicos; ou

II- ingressantes através da reserva de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU); ou

III- matriculados no Curso Educação do Campo – Licenciatura.

 

CAPÍTULO II

DO PLANO DE APOIO À PERMANÊNCIA INDÍGENA E QUILOMBOLA 

Art. 2º O PAPIQ tem como obje�vo a concessão dos bene�cios dos  Programas de Alimentação
Subsidiada, Programa de Moradia Estudan�l, Programa de Apoio ao Transporte e Programa de Auxílio-
creche, ins�tuídos pela Resolução CONSUNI/UNIPAMPA Nº 84/2014. 

Boletim de Serviço Eletrônico em 31/05/2021 
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§1º O quan�ta�vo de bene�cios disponíveis será definido em edital ou chamada interna.

§2º A inclusão nos Programas de Alimentação Subsidiada, Moradia Estudan�l, Apoio ao Transporte e
Auxílio-creche deverá observar as exigências dispostas na Resolução CONSUNI/UNIPAMPA Nº 84/2014,
com exceção da comprovação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Art. 3º O discente poderá requerer os bene�cios dos programas de que trata o art. 2° durante o período
estabelecido em edital específico, mediante solicitação à Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s e
Comunitários (PRAEC) e apresentação da seguinte documentação comprobatória: 

I - dos discentes indígenas aldeados: 

a) autodeclaração do candidato; 

b) declaração de sua respec�va comunidade sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada por
pelo menos 3 (três) lideranças reconhecidas; 

c) declaração da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de que o discente indígena reside em comunidade
indígena, ou comprovante de residência em comunidade indígena; 

d) comprovante de matrícula em, no mínimo, vinte créditos semanais, ou jus�fica�va para matrícula em
menos créditos.

II - dos discentes quilombolas moradores de comunidades remanescentes: 

a) autodeclaração do candidato; 

b) declaração da Fundação Cultural Palmares de que o discente quilombola reside em comunidade
remanescente de quilombo, assinada por pelo menos 3 (três) lideranças reconhecidas, ou comprovante
de residência em comunidade quilombola;

c) comprovante de matrícula em, no mínimo, vinte créditos semanais, ou jus�fica�va para matrícula em
menos créditos.

§ 1º Demais documentos necessários estarão previstos nos editais específicos de cada programa. 

§ 2º A concessão dos bene�cios fica condicionada à apresentação da documentação conforme exigida em
edital para cada modalidade de bene�cio, bem como à disponibilidade de recursos financeiros.

Art. 4º Os bene�cios financeiros do PAPIQ serão concedidos prioritariamente aos discentes ingressantes e
de primeira graduação, considerando a disponibilidade de recursos. 

Art. 5º Os estudantes que já possuem graduação poderão solicitar os bene�cios do PAPIQ nas seguintes
modalidades:

I- Programa de Alimentação Subsidiada - na modalidade alimentação com subsídio integral (acesso ao
restaurante universitário);

II- Programa de Moradia Estudan�l - na modalidade vaga na moradia estudan�l, de acordo com a
disponibilidade de vagas reservadas para indígenas e quilombolas.

Art. 6º Em caso de desligamento do estudante do Programa de Bolsa Permanência - PBP do Ministério da
Educação por descumprimento de critérios daquele programa, o estudante poderá solicitar os bene�cios
do PAPIQ nas seguintes modalidades:

I- Programa de Alimentação Subsidiada - na modalidade alimentação com subsídio integral (acesso ao
restaurante universitário);

II- Programa de Moradia Estudan�l - na modalidade vaga na moradia estudan�l, de acordo com a
disponibilidade de vagas reservadas para indígenas e quilombolas.

Art. 7º As modalidades de bene�cios financeiros do PAPIQ poderão ser solicitadas pelos estudantes de
primeira graduação mencionados no Art. 6°, mediante comprovação da situação acadêmica atualizada. 

Art. 8º A concessão dos bene�cios de que tratam os Art. 6° e 7° fica condicionada:

I - à avaliação pela equipe técnica, do atendimento das condicionalidades acadêmicas exigidas para a
manutenção do Plano;



31/05/2021 SEI/UNIPAMPA - 0538084 - Instrução Normativa GR

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595060&infra_… 3/5

II - à apresentação de um plano de estudos para a conclusão do curso, prevendo período possível de
conclusão do curso, considerando a matrícula no número mínimo de vinte créditos semanais.

Art. 9º A renovação dos bene�cios de que tratam os Art. 6° e 7° deverá ser semestral e seu deferimento
dependerá da avaliação e cumprimento de um plano de estudos para a conclusão do curso, com base em
relatório de integralização curricular do discente.

Art. 10 Os discentes poderão acessar os bene�cios do PAPIQ até a sua admissão no PBP-MEC, com
renovação periódica até o limite de dois semestres/períodos le�vos além da duração mínima do curso,
desde que o estudante mantenha o cumprimento dos critérios acadêmicos exigidos para a manutenção
dos bene�cios.

Art. 11 Os bene�cios financeiros do PAPIQ não poderão ser acumulados  com os do PBP/MEC ou com
outra ação que sobrevier.

Art. 12 As modalidades de bene�cio do PAPIQ  ofertadas em forma de serviço poderão ser acumuladas 
com as do PBP/MEC, conforme segue:

I -  subsídio integral nos restaurantes universitários;

II -  vaga na moradia estudan�l, de acordo com a disponibilidade de vagas reservadas para indígenas e
quilombolas.

Art. 13 Os beneficiários do PAPIQ devem cumprir os seguintes critérios acadêmicos para sua manutenção
no programa, em consonância com Resolução CONSUNI/UNIPAMPA Nº 84/2014:

I - apresentar:

a) a documentação solicitada nos períodos de avaliação acadêmica, conforme divulgado pela PRAEC;

b) desempenho acadêmico sa�sfatório, obtendo aprovação em, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos
créditos matriculados no semestre anterior.

II - não apresentar reprovação por frequência em nenhuma disciplina no semestre anterior;

III - estar regularmente matriculado nos cursos de graduação em, no mínimo, vinte créditos semanais,
salvo quando:

a) for formando;

b) no semestre vigente, não forem ofertados créditos suficientes para completar a carga horária semanal
exigida.

§ 1º O número mínimo de créditos semanais matriculados, poderá ser reduzido em casos de
discentes com deficiência ou dificuldade de aprendizagem,  desde que devidamente jus�ficados por
parecer técnico emi�do pelo Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NInA) e/ou Núcleo de
Desenvolvimento Educacional (NuDE), acompanhado de atestado(s) médico(s), quando cabível. 

§ 2º O cumprimento dos critérios acadêmicos dos beneficiários deverá ser avaliado nos mesmos termos
dos beneficiários do Plano de Permanência, ao final de cada semestre le�vo.

§ 3º Aqueles que não apresentarem rendimento acadêmico sa�sfatório no semestre avaliado deverão ser
encaminhados ao Projeto de Apoio Social e Pedagógico - PASP.

 

CAPÍTULO III

DO PROGRAMA DE MONITORIA INDÍGENA E QUILOMBOLA 

Art. 14 O  MonIQ visa a proporcionar assistência pedagógica aos discentes indígenas e quilombolas, por
meio do acompanhamento e do apoio nas a�vidades acadêmicas, realizados por monitores selecionados
em editais específicos. 

Art. 15 O MonIQ caracteriza-se pela realização de a�vidades, sob a orientação de um tutor/orientador
e des�na-se, prioritariamente, ao acompanhamento dos estudantes ingressantes, que manifestem



31/05/2021 SEI/UNIPAMPA - 0538084 - Instrução Normativa GR

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595060&infra_… 4/5

interesse em ser atendidos pelo serviço de monitoria. 

Art. 16 Caberá ao Coordenador Acadêmico da unidade universitária designar um tutor/orientador para
realizar a a�vidade de tutor do MonIQ.

Art. 17 A seleção dos monitores e as atribuições dos monitores e dos tutores serão previstas em editais
específicos.

 

CAPÍTULO IV 

DO AUXÍLIO DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO INDÍGENA E QUILOMBOLA 

Art. 18 O ADAIQ tem como obje�vo complementar a polí�ca de apoio aos discentes indígenas e
quilombolas, promovendo a sua iniciação na vida acadêmica, por meio do acesso às a�vidades de ensino,
pesquisa, extensão e/ou ações sociais, culturais e de atenção à diversidade no âmbito da comunidade
acadêmica, que proporcionem a ligação entre o curso e as demandas de suas comunidades, incluindo
seus saberes e cultura, na perspec�va da interculturalidade.

Art. 19 Para requerer o ADAIQ o discente deverá desenvolver um plano de a�vidades de ensino,
pesquisa, extensão e/ou ações sociais, culturais e de atenção à diversidade no âmbito da comunidade
acadêmica.

§ 1º Caberá ao Coordenador Acadêmico da unidade universitária designar o tutor/orientador para
auxiliar os estudantes na elaboração e na execução do plano. 

§ 2º Os beneficiários do ADAIQ, sob a orientação dos tutores/orientadores, deverão apresentar relatórios
e/ou pareceres das a�vidades desenvolvidas com periodicidade mínima semestral. 

Art. 20 Todo o processo para concessão do ADAIQ será regulado por edital específico. 

 

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21 Cada campus deverá designar um servidor de referência para atendimento das demandas
referentes às ações dos programas tratados nesta norma�va. 

Art. 22 São atribuições do servidor de referência:

I - Orientar os estudantes sobre a documentação exigida para cada programa ou ação, conforme previsto
em editais;

II - Realizar o recebimento da documentação, analisar e encaminhar à PRAEC para o proferimento da
decisão sobre a concessão;

III - Solicitar mensalmente os pagamentos dos auxílios e bolsas referentes aos programas mencionados
nesta norma�va;

IV - Atuar em ar�culação com os tutores/orientadores e monitores.

Parágrafo Único - Demais atribuições do servidor de referência estarão previstas nos editais específicos
de cada programa. 

Art. 23 A PRAEC poderá solicitar a designação de comissão específica para a apreciação e decisão sobre a
concessão dos bene�cios. 

Art. 24 Os casos omissos neste documento serão analisados e resolvidos pelo Reitor, com apoio da
PRAEC.
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Art. 25 Esta Instrução Norma�va entra em vigor 10 (dez) dias após sua publicação, revogando a Norma
Operacional Nº 6/2018, de 30 de novembro de 2018, a Norma Operacional Nº 3/2019, de 16 de maio de
2019, e todas disposições em contrário.

 

Bagé, 31 de maio de 2021.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 31/05/2021, às 10:13,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0538084 e
o código CRC EDB71319.

Referência: Processo nº 23100.003073/2018-68 SEI nº 0538084
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