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Assunto: Informações sobre o auxílio estudantil emergencial e provisório. 

Prezados(as), 

1. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis/UFJ e o Núcleo de Serviço Social 

publicaram a Circular n° 01/2020, que estabelece sobre o Processo Seletivo para a Concessão 
de Auxílio Emergencial e Provisório. O referido documento visa selecionar estudantes, 
matriculados nos cursos de graduação da UFJ, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
em virtude da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

2. Preocupada em fomentar a solidariedade social, nesse momento de grandes 

impactos socioeconômicos que atingiram o país, especialmente, a comunidade acadêmica, a 
UFJ tem desenvolvido várias ações de extensão, para minimizar os efeitos das medidas de 

enfrentamento ao combate da pandemia. 

3. Dentre as ações, destacam-se: o evento drive-thru para vacinação; a produção de 
solução antisséptica e distribuição gratuita para a comunidade em situação de vulnerabilidade 
— até a data de 13/04/2020, foram produzidos e envasados 1.562 frascos de 330 ml cada pelo 

laboratório de Química; arrecadação e distribuição de cestas básicas aos estudantes e 

servidores terceirizados da UFJ; impressão de máscaras 3D, que foram distribuídas para os 
profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) de Jataí: recursos que serão 
destinados ao auxílio emergencial e provisório aos estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, por meio de um processo seletivo que estabelece os critérios de seleção, 
conforme pressupõe as normas relativas ao planejamento e à administração financeira no 
âmbito da Administração Pública. 

4. Informa-se que os recursos destinados ao auxílio emergencial e provisório são 
oriundos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), instituído pelo Decreto n° 



7.234/2010. Assim, sob a égide legal, os critérios de seleção dos estudantes consideram 

prioritariamente o perfil socioeconômico, tais como, alunos oriundos da rede pública básica ou 

renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, entre outros requisitos estabelecidos 

pelas instituições federais de ensino superior, nos termos do  art.  52  do Decreto ric! 7.234/20101. 

5. As dotações orçamentárias são consignadas anualmente às instituições federais 

de ensino superior, nos limites estipulados na legislação orçamentária e financeira vigente. Logo, 

por se tratar de recursos públicos utilizados pela gestão da UFJ, com base nos interesses sociais, 

evidentemente, a sua alocação subordina-se à função de controle e fiscalização dos órgãos da 

Administração Pública, como o Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União, 

Ministério Público Federal, entre outros. 

6. A UFJ, no exercício regular das funções públicas, prima pelos princípios que regem 

a Administração pública, notadamente, o da legalidade e da moralidade. O administrador 

público, em qualquer atividade funcional, encontra-se sujeito aos mandamentos legais e 

jurídicos2, assim como às exigências do bem comum, portanto, não está autorizado a se afastar 

ou desviar deles, sob pena de praticar ato nulo ou anulável e expor-se à responsabilidade 

disciplinar, civil e penal, conforme o caso3. 

7. Nessa linha de intelecção, todos os estudantes que se encontram 

comprovadamente em situação de vulnerabilidade socioeconômica poderão realizar a inscrição 

no período de 02/04/2020 a 30/04/2020, por meio do portal do discente no Sigaa, consoante 

preconizam os termos da Circular n2 01/2020 Prae/UFJ. 

8. À oportunidade, a equipe gestora da UFJ agradece imensamente todos os esforços 

envidados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), em parceria com a Universidade 

Movimento, no sentido de diagnosticar os estudantes e servidores terceirizados que se 

encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a fim de subsidiar as ações da UFJ 

em prol dessas pessoas. Contudo, como dito alhures, o processo deve atender o arcabouço legal, 
jurídico e criterioso para a alocação dos recursos públicos. 

9. No que concerne à demanda dos servidores terceirizados, a UFJ não disponibiliza 

de recursos financeiros suficientes que possam suprir suas necessidades econômicas, mas 

solidariza com a situação precária que afligem todos os servidores. Assim, todas as diligências 

possíveis serão empenhadas para minimizar essa situação. 

10. Nesse expediente, apresentam-se algumas diretrizes apresentadas pela Pró-

Reitora dos Assuntos Estudantis, Profa. Dra. Luciana Aparecida Elias, via  e-mail,  endereçado ao 

Gabinete da Reitoria, com a finalidade de prestar a devida assistência estudantil em tempo de 

pandemia,  in  verbis: 

PRIMEIRO CAMINHO: alunos que apresentam crítica situação de vulnerabilidade. Os 

casos apresentados à PRAE são encaminhados à equipe de auxílio institucional que 

I  BRASIL. Decreto  rig  7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - 
PNAES. Diário Oficial [da] urdad, Bras(lia, DF, 20  jut.  aoi.o. Dispon(vel  en,  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm>. Acesso em: 27 abr. 2020. 

2  Nos termos do  art.  22, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei ng 9.784/1999. BRASIL. Lei ng 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Diário Oficial 
[da] União, Brasília, DF, 1 dez. 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ieis/19784.htm>. 
Acesso em: 28 abr. 2020. 

3  MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José  Emmanuel.  Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. atual. até a 
Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. São Paulo: Malheiros, 2016. 



acolhe solicitações destes e dos terceirizados para receberem cestas básicas e outros 

auxílios de maneira filantrópica. 

SEGUNDO CAMINHO: alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por conta 

da suspensão das atividades do calendário acadêmico. Processo seletivo para auxílio 

emergencial aberto, via publicação de Circular, contendo os critérios seletivos e demais 

normas atinentes ao caso. Lembramos que esse recurso é proveniente do PNAES e, 

portanto, requer, para sua liberação, requisitos como documentação, edital e avaliação 

pelo núcleo de assistentes sociais. O prazo para as inscrições ainda está aberto e caso 

necessário será prorrogado. Optamos por novo processo seletivo, para garantir que o 

recurso seja maior que o auxílio alimentação que corresponde ao valor de R$132,00. Os 

auxílios emergenciais são de R$261,56 e R$400,00, conforme análise. 

TERCEIRO CAMINHO: alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os 

trâmites seguem os mesmos dos outros anos. Enviar o  e-mail  à PRAE e apresentar 

justificativas e documentação exigidas pelos assistentes sociais 

O contingenciamento de 40% do recurso previsto no orçamento e aprovado, nos causa 

imenso esforço de responsabilidade com a garantia de todos os auxílios empenhados e 

a serem distribuídos, via processos seletivos lícitos que serão lançados. Outra 

responsabilidade, é com a garantia de alimentação subsidiada aos alunos da graduação 

que optarem pelo RU, no retorno das atividades de ensino. 

Quanto à solicitação de preparação de marmitas, o convênio celebrado com a empresa, 

que executa os serviços do RU, não prevê transporte de alimentos. Todas as tentativas 

da PRAE em solucionar o impasse de forma consensual foram infrutíferas, pois a 

concessionária apresentou a proposta de preparar, no mínimo, 500 (quinhentas) 

marmitas por refeição, o que inviabiliza a distribuição entre os estudantes, em virtude 

da aglomeração de pessoas, além do fato de não haver demanda para essa quantidade. 

Há um esforço comum para que todos os direitos sejam contemplados e, sobretudo, 

ampliados, mas, tendo em vista que esse processo não sofreu um mínimo de acréscimo 

e sim de ameaça real de cortes.4  

11. 	 Acredita-se, veementemente, que juntos somos mais fortes para enfrentar esse 

momento excepcional, episódico e temporário. A UFJ coloca-se inteiramente à disposição da 

insigne comunidade acadêmica e administrativa para colaborar, por meio de ações e estratégias, 

na medida da oportunidade e possibilidade, que possam minimizar os efeitos deletérios 

ocasionados em virtude da pandemia. 

Respeitosamente, 

(1-7\AA,LL.Q 
GFULENA ROSA LEITE 

Vice-Reitora  pro  tempore da UFJ 
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