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GABINETE DA REITORIA

PORTARIA N° 0960/2007

o REITOR DA UNIVERSIDADEESTADUALDE FEIRA DE
SANTANA,no uso de suas atribuições e com base na Resolução CONSADn?
07/2007, publicada no DOE,edição de 28/02/2007,

R E S O LV E:

Artigo 10 - Normatizar o Programa Institucional de Bolsa
Alimentação, que tem por finalidade auxiliar o acesso à alimentação para
estudantes de baixa renda dos cursos de Graduação e Pós-graduação desta
Universidade.
Parágrafo primeiro - ABolsa Alimentaçãonão se configurará, sob nenhum
aspecto, para restrição de cumulatividade, quando da inclusão em qualquer
outro tipo de bolsa ou programa na Instituição.
Parágrafo segundo - O Programa Institucional de que trata o Caput deste
Artigo atenderá, até alteração da mesma Resolução pela Secretaria da
Educação do Estado da Bahia, exclusivamente o aluno residente.

Artigo 20 - São objetivosda BolsaAlimentação:
a) Fortalecer a política de assistência estudantil, subsidiando os custos com
a alimentação dos estudantes.
b) Possibilitar condições para a permanência de estudantes oriundos da
escola pública e de grupos sociais historicamente excluídos (negros,
indígenas e quilombolas), nos cursos de graduação e pós-graduação.

Artigo 3° - O Programa Institucional de Bolsa Alimentação
ficará sob a responsabilidade administrativa da Unidade de Organização e
Desenvolvimento Comunitário - UNDEC, em parceria com o Conselho
Gestor do Restaurante Universitário, instituído por portaria do Reitor.
Parágrafo único: O ticket de que trata o parágrafo único do Artigo 1° da
Resolução, será eletrônico, conforme programa específico desenvolvidopela
Assessoria Especial de informática da UEFS.

Artigo 40 - A Bolsa Alimentação será integral e terá a duração
de 6 (seis) meses, podendo ser renovada sempre por igual período, desde
que o aluno beneficiadoesteja regularmente matriculado na Instituição;

Artigo 6° - Essa portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Feira de Santana, 19 de julho de 2007.

J~ CarlosBarreto 'destrtana
Reitor


