
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

PORTARIA SEI Nº 13, DE 21 DE JUNHO DE 2019

A Pró-Reitora de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Goiás – PRAE/UFG, no uso de suas

atribuições e considerando as especificidades dos requisitos da Política de Assistência Social Estudantil –

PASE regulamentada pela Resolução CONSUNI 044/2017 e, ainda, o disposto no Decreto nº 7.234, de 19

de julho de 2010 da Presidência da República,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o prazo de solicitação do repasse financeiro para apoio à aquisição de EPIs instituído

pela Portaria SEI 9/2019/PRAE/UFG, 0687454, alterando a redação do Artigo 3o  desta  última como

segue.

ONDE SE LÊ:

Art. 3º. O estudante deverá preencher e submeter o formulário on-line “Termo de Adesão e

Compromisso  –  Portaria  SEI  09/2019/PRAE/UFG”,  disponível  no  sítio  da  PRAE,  até

14/06/2019, pelo qual o estudante solicita adesão ao apoio para aquisição de EPI, bem como

se compromete à correta utilização do recurso concedido para este fim.

LEIA-SE:

Art. 3º. O estudante deverá preencher e submeter o formulário on-line “Termo de Adesão e

Compromisso  –  Portaria  SEI  09/2019/PRAE/UFG”,  disponível  no  sítio  da  PRAE,  até

28/06/2019, pelo qual o estudante solicita adesão ao apoio para aquisição de EPI, bem como

se compromete à correta utilização do recurso concedido para este fim.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Maísa Miralva da Silva

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis
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Documento assinado eletronicamente por Ana Cris	na Silva Rebelo, Pró-Reitora Adjunta, em
24/06/2019, às 09:48, 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 0726338 e o código CRC 7E55CA88.

Referência: Processo nº 23070.016565/2019-07 SEI nº 0726338
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