
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

PORTARIA SEI Nº 4, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021

                                                                                                                      Revoga a Portaria n.º 002/2019/PRAE, de 18 de
abril de 2019 e

regulamenta o Atendimento Emergencial Estudan�l,
consoante o disposto na Resolução CONSUNI n.º 44/2017.

A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso
de suas atribuições estatutária e regimental, e considerando as especificidades e obje�vos da Polí�ca de
Assistência  Estudan�l  da  UFG,  regulamentada  pela  Resolução  CONSUNI  n.º  44/2017,  as  Portarias
PRAE/UFG n.2/2021 e 3/2021, e ainda, o disposto no Decreto n.º 7.234, de 19 de julho de 2010,

RESOLVE:

Art.  1º  Regulamentar  o  Atendimento  Emergencial  Estudan�l,  de  caráter  provisório,
vinculado à Polí�ca de Assistência Estudan�l da Universidade Federal de Goiás.

Art.  2º  O  Atendimento  Emergencial  Estudan�l  des�na-se  a  estudantes  de  primeira
graduação,  presencial,  que não  receba  atendimento  direto  da  PRAE,  e  volta-se  para  suas  demandas
socioeconômicas  e  acadêmicas,  caracterizadas  como eventuais  e adversas,  advindas da incapacidade,
temporária  ou  não,  iden�ficadas  por  parecer  técnico  com  jus�fica�va  da  urgência  do  atendimento,
emi�do por profissional de Serviço Social na regional de vinculação do curso de graduação do estudante.

§  1º  O  parecer  técnico  emi�do  pelo  profissional  de  serviço  social  deverá  jus�ficar  o
atendimento ante a necessidade comprovada do estudante, com explicitação do caráter emergencial da
situação.

Art  3º  Para solicitar  o  Atendimento Emergencial  Estudan�l  fica estabelecido o seguinte
fluxo e procedimentos:

I  -  o/a  estudante deverá  se  dirigir  a  um profissional  de  Serviço  Social,  da  regional  de
vinculação do seu curso de graduação, para apresentar a sua solicitação, o caráter emergencial da sua
demanda e documentos per�nentes à comprovação da sua realidade;

II  -  o/a  profissional  de  serviço  social  deverá  emi�r  parecer  técnico,  com  jus�fica�va
consubstanciada  da  necessidade  do  atendimento  emergencial,  vinculado  ao  obje�vo  de  contribuir  a
permanência do estudante, a qualidade da sua formação universitária e a melhoria do seu desempenho
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acadêmico; e

III - o parecer deverá ser encaminhado ao Gabinete da PRAE ou da Regional, conforme local
de vinculação do curso de graduação do estudante, para as providências.

Parágrafo único. O/a estudante que �ver sua solicitação negada poderá apresentar recurso
junto ao Gabinete da PRAE ou ao responsável pelos Assuntos Estudan�s da Regional de vinculação do seu
curso de graduação.

Art. 4º O Atendimento Emergencial Estudan�l se dará em até três meses e nas seguintes
modalidades:

I - repasse financeiro mensal no valor de R$ 400,00;

II - concessão de 24 (vinte e quatro) grandes refeições mensais e vinte e seis (26) desjejuns
nos Restaurantes Universitários da UFG.

§1º Se na Regional ou Campus de vinculação do curso de graduação do estudante ainda
não exis�r Restaurante Universitário poderá ser feito repasse mensal de valor a ser determinado pelo
responsável da Regional pelos Assuntos Estudan�s.

§2º  O  valor  do  repasse  mensal  não  poderá  ultrapassar  o  valor  da  Bolsa  Alimentação
pra�cado na Regional ou Campus.

§3º  O  repasse  financeiro  será  creditado  em  conta  bancária  pessoal  do  estudante,  em
conformidade com o exigido pela UFG.

§4º O número máximo de grandes refeições, desde que devidamente jus�ficado, pode ser
estendido a 44 (quarenta e quatro), mensalmente.

Art. 5º Os critérios para par�cipação no Atendimento Emergencial Estudan�l são:

I - apresentar o status definido pelo Centro de Gestão Acadêmica (CGA/PROGAD) igual a
“ATIVO” ou “ATIVO – FORMANDO”;

II - não par�cipar de nenhum atendimento direto;

III  - apresentar renda mensal bruta familiar per capita inferior ou igual a 1 (um) salário
mínimo, aferido e validado pela PRAE;

IV - estar dentro do tempo máximo para integralização curricular do curso de graduação,
conforme  estabelecido  na  Instrução  Norma�va  n.º  003/2016,  da  Câmara  Superior  de
Graduação/CEPEC/UFG, e na definição dada pelo Projeto Polí�co Pedagógico para o curso de graduação
ao qual o/a estudante esteja vinculado/a; e

V - estar com Cadastro Único na PRAE, devidamente atualizado.

Art. 6º O Atendimento Emergencial será encerrado quando:

I  -  o/a  estudante for  inserido/a em programa de atendimento estudan�l  da  PRAE,  em
decorrência de par�cipação em edital;

II - apresentar melhora significa�va de sua situação socioeconômica;

III - por solicitação própria;

IV -  ter  completado o tempo es�pulado no parecer profissional  ou alcançado o tempo

SEI/UFG - 1861462 - PORTARIA SEI https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&...

2 of 3 22/02/2021 14:34



máximo definido nesta Portaria; e

V - constar status no CGA/PROGRAD como TRANCADO ou INATIVO.

Parágrafo único.  A qualquer tempo poderá ser suspenso o pagamento do atendimento
emergencial e, caso haja recebimentos indevidos, o/a estudante deverá proceder a devolução dos valo ao
erário por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Art.  7º  O/a  estudante  que  omi�r  ou  apresentar  informações  ou  documentação  falsas,
rela�vas às condições que geraram a necessidade do Atendimento Emergencial, quando da solicitação,
deverá ressarcir ao erário todo o recurso recebido, por meio de GRU emi�da pela UFG, sem prejuízos de
outras sanções cabíveis.

Art.  8º  A  publicação  da  quan�dade  de  atendimentos  emergenciais  realizados  se  dará
mensalmente na página www.prae.ufg.br.

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s.

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no sí�o www.prae.ufg.br,
revogando-se a Portaria n.º 002/2019/PRAE, de 18 de abril de 2019.

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

PRAE/UFG

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Pró-Reitora, em 13/02/2021, às
19:49, 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 1861462 e o código CRC 413D5F9A.

Referência: Processo nº 23070.007177/2021-41 SEI nº 1861462
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