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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS

PORTARIA PRAEC N.º 7, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

 

O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PAMPA, no uso de suas atribuições, observando os ar�gos 137 e 138, da Resolução
CONSUNI/UNIPAMPA n.º 84, de 30 de outubro de 2014, que ins�tui a Polí�ca de Assistência Estudan�l no
âmbito da UNIPAMPA,

CONSIDERANDO os obje�vos do Programa Nacional de Assistência Estudan�l, estabelecidos
no ar�go 2º, do Decreto n.º 7.234/2010, bem como as finalidades e os obje�vos da Polí�ca de Assistência
Estudan�l da UNIPAMPA, definidas nos ar�gos 3º e 4º, da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA n.º 84/2014;

CONSIDERANDO que as ações de Assistência Estudan�l devem ser implantadas de forma
ar�culada com as a�vidades de ensino, pesquisa e extensão, nos termos do ar�go 3o, do Decreto n.º
7.234/2010;

CONSIDERANDO que as universidades possuem autonomia para estabelecer as ações de
assistência estudan�l, observando suas especificidades e as necessidades do corpo discente, bem como
definir critérios e metodologia para a seleção de estudantes beneficiados;

CONSIDERANDO que o apoio pedagógico é uma das áreas a ser desenvolvida na
implantação das ações de assistência estudan�l;

CONSIDERANDO os autos do Processo n.º 23100.003232/2018-24, originado na Pró-Reitoria
de Assuntos Estudan�s e Comunitários;

 
RESOLVE:
Art. 1º Conceder auxílio financeiro aos discentes beneficiários do Plano de Permanência,

aos discentes beneficiários com ações do Plano de Permanência des�nado aos graduandos do Curso de
Educação do Campo – Licenciatura – e aos beneficiários do Programa de Bolsa Permanência – PBP-MEC –,
que par�ciparem do 11º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – SIEPE.

Parágrafo único. O valor do auxílio será de R$ 80,00 (oitenta reais), salvo para os discentes
do Campus Santana do Livramento, que receberão o valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Art. 2º O pagamento dos auxílios ocorrerá na competência de outubro de 2019,
consequentemente, os discentes receberão os valores no mês de novembro de 2019.

Art. 3º A Coordenadoria de Assuntos Estudan�s e Comunitários estabelecerá os
procedimentos necessários para a concessão dos auxílios.

Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Assuntos Estudan�s e
Comunitários, em primeira instância, e pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários, em
segunda e úl�ma instância.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação no Bole�m de Serviço
Eletrônico da UNIPAMPA.

 

Diogo Alves Elwanger

Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários

Boletim de Serviço Eletrônico em 18/09/2019
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Documento assinado eletronicamente por DIOGO ALVES ELWANGER, Pró-Reitor(a) de Assuntos
Estudan�s e Comunitários, em 18/09/2019, às 15:28, 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.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0159437 e
o código CRC C4DC9109.
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