
NOTA INFORMATIVA 3: 
SOBRE O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, 

REFERENTES A DEZEMBRO/2022 E FEVEREIRO/2023 
EXCLUSIVO PARA ALUNOS QUE INGRESSARAM NO PLANO DE 

PERMANÊNCIA EM EDITAIS ANTERIORES A 2018 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC), em virtude do 
encerramento do exercício financeiro 2022, vem comunicar, através desta nota, sobre 
os pagamentos dos auxílios financeiros referentes ao Plano de Permanência, para 
estudantes que ingressaram neste Plano em editais publicados anteriormente ao ano 
de 2018. 

Alteração no valor do auxílio alimentação: 

Entre os dias 13 e 16 de dezembro, está previsto o encerramento dos contratos dos 
Restaurantes Universitários, em 8 campi da UNIPAMPA. Por esse motivo, a 
UNIPAMPA realizará uma alteração pontual no valor do auxílio alimentação 
complementar, referente ao mês de dezembro/2022, passando de R$ 80,00 para 
R$ 180,00. 

Em janeiro/2023, não será efetuado nenhum pagamento, em virtude dos trâmites 
necessários para a abertura do exercício financeiro 2023. 

A partir de janeiro/2023, será realizado o pagamento do auxílio alimentação integral no 
valor de R$ 200,00, para todos os beneficiários desta modalidade, até a reabertura 
dos restaurantes universitários. 

No início do mês de fevereiro/2023, serão efetuados os pagamentos dos auxílios 
financeiros referentes ao mês de janeiro (de forma retroativa) e fevereiro (de forma 
regular). Sendo assim, os beneficiários destes programas receberão, 
cumulativamente, o pagamento referente a dois meses de auxílios. 

Abaixo, exemplificamos como serão efetuados os pagamentos nos meses de 
dezembro/22 e fevereiro/23: 

 

Tipo de beneficiários Valor 
normal 

Quanto receberá 
em dezembro? 

Quanto 
receberá 
em janeiro? 

Quanto receberá 
em fevereiro? 

Quem recebe os 
auxílios: 

• alimentação 
• Moradia 
• Transporte 

R$ 
410,00 

R$ 510,00 
Obs.: 
alteração do valor do 
auxílio alimentação 
complementar 

R$ 0,00  R$ 940,00  
Obs.: considerando a 
retomada do serviço 
do RU em fevereiro  



Quem recebe os 
auxílios: 

• alimentação 
• Moradia 

R$ 
330,00 

R$ 430,00 
Obs.: 
alteração do valor do 
auxílio alimentação 
complementar 

R$ 0,00  R$ 780,00  
Obs.: considerando a 
retomada do serviço 
do RU em fevereiro  

Quem recebe os 
auxílios: 

• alimentação 
• transporte 

R$ 
160,00 

R$ 260,00 
Obs.: 
alteração do valor do 
auxílio alimentação 
complementar 

R$ 0,00  R$ 440,00  
Obs.: considerando a 
retomada do serviço 
do RU em fevereiro  

Quem recebe os 
auxílio: 

• alimentação 

R$ 
80,00 

R$ 180,00 
Obs.: 
alteração do valor do 
auxílio alimentação 
complementar 

R$ 0,00  R$ 280,00 
Obs.: considerando a 
retomada do serviço 

do RU em fevereiro.  

• Para quem recebe o auxílio-creche, serão acrescidos os valores referentes ao 
número de auxílios creche que o discente recebe. 

Bagé, 22 de novembro de 2022 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS 


