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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

 

  

PORTARIA SEI Nº 26, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020

A Pró-Reitora de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Goiás – PRAE/UFG, no uso de suas
atribuições e com base no que preconizam a Política de Assistência Social Estudantil da UFG, regulamentada
pela Resolução CONSUNI 044/2017, o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 da Presidência da República,
dispõe sobre o atendimento  de estudantes com dificuldades advindas ou agravadas no contexto de crise
provocada pela COVID-19, a serem atendidos com repasse financeiro único, em caráter emergencial, destinado
a contribuir com a aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), como parte de
procedimentos de segurança para a retomada presencial das turmas, parcialmente ou integralmente suspensas, na
forma de Atividades Práticas Emergenciais (APEs), conforme PORTARIA MEC No 572, DE 1o DE JULHO DE
2020 e Resolução CONSUNI Nº 61/2020.

 

RESOLVE

Art.1o  Estabelecer o repasse financeiro emergencial único para contribuir com a aquisição de
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), no contexto de crise sanitária instalada pela COVID-
19, com o objetivo de contribuir para viabilizar a retomada presencial de atividades acadêmicas na forma de
Atividades Práticas Emergenciais (APEs).

Art.2o Entende-se por EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), de prevenção à contaminação
pelo novo coronavírus, os seguintes itens: máscara (cirúrgica, tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3); luvas de
procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos; protetor ocular ou de face; capote/avental impermeável; gorro e
propé.

Art. 3º Para o estudante solicitar o repasse financeiro emergencial, voltado para contribuir com a aquisição de
EPIs, é necessário que apresente renda bruta mensal familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo e
meio; estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UFG, com status ATIVO ou ATIVO-
FORMANDO no CGA/PROGRAD e  estar matriculado em disciplinas realizadas com Atividades Práticas
Emergenciais (APEs) presenciais, referentes ao calendário acadêmico de 2020.

Parágrafo primeiro:  serão atendidos, prioritariamente, os estudantes da área da saúde, com atividades
presenciais em serviços de saúde, com renda bruta mensal familiar per capita de até meio salário mínimo
vigente em 2020, equivalente a R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).  Poderão ser
atendidos estudantes de outras áreas e fora desta faixa de renda per capita, desde que haja recurso financeiro
disponível e a renda per capita apresentada não ultrapassar o estabelecido nesta Portaria. Os estudantes com
renda bruta mensal familiar per capita superior a esse limite terão suas solicitações indeferidas.

Parágrafo segundo: para o cálculo da renda bruta mensal familiar per capita, considerar-se-á a soma das rendas
brutas de cada participante do Núcleo Familiar, dividida pelo número de pessoas que contribuem para o
rendimento ou tenham as despesas atendidas por esta renda familiar, ainda que não residam no mesmo
domicílio.
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Art. 4º O atendimento se dará pelo repasse financeiro emergencial  no valor de R$200,00 (duzentos reais), em
única parcela.

Parágrafo Único: para o recebimento do repasse emergencial de que trata essa Portaria, o estudante deverá
informar no Portal do Discente/UFG os dados bancários de conta corrente pessoal. As contas bancárias aceitas
são contas correntes de qualquer banco, exceto conta fácil, conta salário e conta universitária. Em caso de conta
poupança, somente da Caixa Econômica Federal (operação 013). Se for banco virtual, poderá ser apenas do
Banco Inter. Não serão aceitas Conta Salário, Conta Fácil, Conta Universitária e contras que estejam vinculadas
a outro nome e CPF que não sejam do próprio estudante. 

Art. 5º Para o fluxo de seleção e atendimento ao estudante matriculado em Atividades Práticas
Emergenciais caberá:

1. Ao/À Estudante:

a) Estar matriculado/a em disciplinas realizadas com Atividades Práticas Emergenciais (APEs) presenciais
referente ano letivo de 2020.

b) Comunicar à sua Unidade Acadêmica  sobre a necessidade de obter apoio financeiro, por parte da Assistência
Estudantil, para adquirir EPIs, informando o nome, número de matrícula e dados bancários de conta pessoal.

c) O/a estudante deverá preencher o Cadastro Único no SIGAA, caso não o tenha atualizado, para que a equipe
da PRAE verifique as condições de elegibilidade em relação ao perfil socioeconomico, conforme critérios
explicitados nesta Portaria. Deverá também atualizar os seus dados bancários no Portal do Discente.

d) Os/as estudantes contemplados/as deverão encaminhar a nota fiscal ou recibo de aquisição de EPIs à Pró-
reitoria de Assuntos Estudantis pelo email contas.prae@ufg.br

2. À Unidade Acadêmica:

a)  Enviar à PRAE, via SEI, ofício atestando que a Unidade Acadêmica não tem EPIs suficientes para oferecer
aos/às estudantes e uma planilha no formato csv, contendo o nome, matrícula, número de telefone, dados
bancários e disciplinas que os/as estudantes da unidade irão cursar que necessitam de uso de EPIs.

b) Para que seja exequível o repasse financeiro ao/à estudante  a planilha deverá ser enviada  à PRAE até o
dia 10 de dezembro de 2020, impreterivelmente.

3. À Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE

a) Analisar o perfil socioeconômico dos/das estudantes com nomes constantes nas listas enviadas pelas UAs e
verificar a elegibilidade.

b) Encaminhar à PROAD, a folha de pagamento referentes aos repasses financeiros de que trata essa Portaria.

c) Comunicar à Unidade Acadêmica quais os/as estudantes irão receber recurso voltado a contribuir com a
aquisição de EPIs.

Art. 6º O estudante atendido pelo repasse financeiro emergencial para EPIs deverá atender a todos os requisitos
descritos na PASE, nesta Portaria, bem como nos documentos que regulamentam os Programas de Assistência
Estudantil da PRAE/UFG, referentes ao acompanhamento e desligamento.

Parágrafo Único: os/as estudantes que não forem bolsistas da PRAE deverão realizar a adesão ou alteração do
Cadastro Único do SIGAA.

Art. 7º É de inteira responsabilidade do estudante atualizar, sempre que necessário, as seguintes informações:
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I - dados pessoais no SIGAA, incluindo-se endereços pessoal, eletrônico/e-mail, contato telefônico e dados
bancários;

II - trancamento de matrícula, não renovação ou cancelamento de matrícula em disciplinas;

Parágrafo Único. A comunicação da PRAE com os estudantes é realizada somente por meio dos dados que
constam no perfil do estudante no SIGAA.

Art. 8º A PRAE publicará a lista dos estudantes atendidos pelo repasse financeiro emergencial, voltado para
contribuir com a aquisição de EPIs em seu portal (www.prae.ufg.br).

Art. 9º O repasse financeiro de que trata esta Portaria está condicionado à disponibilidade orçamentária e
financeira de recursos da UFG, advindos do Plano Nacional de Assistência Estudantil – PNAES.

Art. 10º  O/a estudante deverá encaminhar, até dia 22 de janeiro de 2021, para contas.prae@ufg.br, a nota
fiscal ou recibo, emitida/o em seu nome, com CPF, descrição dos EPIs adquiridos com respectivos valores e
nome da Empresa ou Pessoa Física e número de CNPJ ou CPF.

Parágrafo Único: o/a estudante que não apresentar a nota fiscal ou recibo do EPI no período
determinado deverá devolver o recurso ao erário via GRU.

Art. 11º  A PRAE solicitará à Unidade Acadêmica informações sobre a participação dos estudantes matriculados
nas disciplinas com Atividades Práticas Emergenciais (APEs) presenciais, referentes ao calendário acadêmico de
2020, os quais forem atendidos pelo repasse financeiro emergencial único, destinado a contribuir com a
aquisição de EPIs como medida de proteção e prevenção à contaminação pelo novo coronavírus.

Parágrafo único: o/a estudante que não concluir ou não cursar as disciplinas com Atividades Práticas
Emergenciais (APEs) presenciais, a que está matriculado/a, referente ao primeiro semestre do calendário
acadêmico de 2020, deverá devolver o recurso financeiro por GRU.

Art. 12º Caso a devolução dos recursos financeiros seja necessária e enquanto não ocorra, o/a estudante será
considerado/a INADIPLENTE no âmbito da PRAE, impossibilitando-o/a de qualquer outro atendimento por
programas desta Pró-Reitoria.

Art. 13º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

Art. 14º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Maísa Miralva da Silva
Pró-Reitora de Assuntos Estudan�s - UFG

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Pró-Reitora, em 02/12/2020, às
14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1714163 e o código CRC 29434CC8.
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