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Estudantes sofrem com atraso no pagamento da 
Bolsa Universitária 
Situação tem feito com que alunos paguem valor integral do curso. OVG diz que repasse 
referente a julho deve ocorrer no dia 25 

 
Thielly Monniky Alves Bueno e Marco Aurélio Ferreira, que são contemplados com o benefício do governo (Foto: 
Diomício Gomes / O Popular) 
 

As contas dos dois últimos meses foram mais pesadas para alguns estudantes de graduação de 
universidades de ensino superior privado no Estado. Neste período, a ausência do repasse de 
recursos do benefício do Programa Bolsa Universitária, da Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG), causou problemas a alunos bolsistas, que tiveram de pagar o valor integral das 
mensalidades e, até então, não foram ressarcidos. 
 
Graduandos de cursos superiores da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) 
relatam o problema e garantem que a situação se repete também com estudantes de outras 
instituições de ensino. O programa, criado em 1999, concede bolsas de estudos integrais ou 
parciais conforme as condições socioeconômicas dos alunos. Por isso, segundo eles, o atraso 
causa sempre um cenário de aflição, tanto pelo aperto no bolso quanto por desinformação. 
“A gente é prejudicado porque confia no repasse e acaba tendo problemas financeiros”, diz a 
estudante Thielly Monniky Bueno, de 20 anos, que cursa o 6º período de Jornalismo. “Fica difícil. 
Vira uma bola de neve durante os meses sem o repasse”, explica. 
 
No início do semestre, no mês de julho, os alunos realizam o pagamento da mensalidade 
referente à matrícula. Sem ela, diz a estudante, não é possível fazer a inscrição em disciplinas da 



graduação, comprometendo todo o semestre. Para que o estudo seja garantido, muitos 
estudantes efetuam o pagamento com recursos próprios e aguardam que o ressarcimento seja 
feito na mensalidade seguinte, em agosto, como um desconto. Isso, no entanto, ainda não 
ocorreu. 
 
Em nota enviada ao POPULAR, a OVG informou que a parcela do mês de julho, referente à 
matrícula, será paga no próximo dia 25. A instituição não respondeu acerca dos motivos do atraso 
no repasse. O texto diz, ainda, que “o Programa Bolsa Universitária é uma prioridade na agenda 
da OVG” e que “a iniciativa tem democratizado oportunidades e contribuído para melhorar as 
condições de vida de milhares de famílias”. 
 
Vindo de Santa Cruz de Goiás, cidade a 120 km da capital, o estudante Marco Aurélio Ferreira, 
de 20 anos, do 5º período de Jornalismo na mesma instituição, recebe o benefício há dois anos e, 
pela primeira vez, sofre com o atraso. Para realizar o pagamento, diz ele, foi necessário fazer 
ajustes em outras contas. 
 
“Meu sonho era fazer Jornalismo e estou realizando isso. Na região da minha cidade não tem o 
curso. Optei por mudar e, com isso, vieram outros custos, como aluguel. Tudo isso foi impactado”, 
conta. “A universidade não tem informação e também está em um dilema. O que dizem é que o 
repasse não foi feito e que, por isso, não têm como repassar para os estudantes”. 
Procurada pela reportagem, a PUC Goiás não se manifestou. 
 
“Gostaríamos ao menos de ter informação”, diz estudante 
 
Criado em 1999, o Programa Bolsa Universitária, da Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG), atende estudantes que não têm condições de arcar com mensalidades em instituições 
privadas de ensino superior no Estado. Para isso, é feita uma seleção que considera os critérios 
socioeconômicos do grupo familiar do aluno e seu desempenho acadêmico para definir o valor do 
benefício. A média obtida pelo graduando a cada semestre influencia no valor do benefício a ser 
recebido. 
 
Durante o semestre, o aluno deve, também, oferecer uma contrapartida à instituição, que estipula 
que o bolsista “deverá prestar serviços em instituições governamentais ou não governamentais 
com carga horária compatível com os afazeres escolares e trabalho”, conforme previsto no 
programa do Bolsa Universitária, presente no portal da OVG. 
 
Estudante do 5º período de Jornalismo da PUC Goiás, Marco Aurélio Ferreira, de 20 anos, diz 
que é requerida uma carga de 92 horas de serviços, que incluem atividades relacionadas à área 
de estudo, além de cursos online, serviços em entidades filantrópicas e até doação de sangue. 
 
Diante da exigência, porém, para os alunos fica a sensação de que o cumprimento do acordo não 
é recíproco, uma vez que o atraso no repasse causaria prejuízos financeiros e não teria nenhum 
esclarecimento. “Temos um contrato que estamos cumprindo, mas, infelizmente, isso não é feito 
pela outra parte. Gostaríamos ao menos de ter informação”, lamenta. “Esses problemas me 
incomodam muito porque a gente faz um planejamento por semestre e acabamos gastando o 
dobro”, reclama. 
 
https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/estudantes-sofrem-com-atraso-no-pagamento-da-

bolsa-universit%C3%A1ria-1.1618419  
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