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Você conhece os seus direitos socioassistenciais? Sabe
onde e como acessá-los?
O Núcleo de Atendimento Social ao Estudante (NASE/Propae) elaborou algumas orientações sobre como você e sua
família podem acessá-los.
Política Nacional de Assistência Social (PNAS)
O que é a Política Nacional de Assistência Social (PNAS)? E como faço para acessá-la?
A Política de Assistência Social é parte da Seguridade Social brasileira prevista na Constituição Federal de
1988 juntamente com a Saúde e a Previdência Social. É uma política de Estado prevista na Constituição
Federal de 1988 e garantida a todos que dela necessitem, independente de contribuição previdenciária.

A Assistência Social é garantida pela universidade?
Não. A Unilab executa ações de Assistência e Permanência Estudantil previstas no Decreto 7.234/2020,
que regulamenta o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Através do PNAES, as universidades regulamentam seus programas de Assistência Estudantil, a exemplo do PAES na Unilab. Nesse
sentido, é o PNAES que orienta a gestão do PAES na Universidade.

F IQUE ATE NTO
Para acessar mais informações sobre o PAES e outros programas
e projetos de Assistência Estudantil na Unilab, acesse aqui.

Quais são os projetos e programas da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e
onde posso receber outras orientações sobre programas e projetos dessa Política?
Você pode buscar orientações sobre direitos e serviços previstos na Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em equipamentos como os Centro de Referência
da Assistência Social (CRAS) e os Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do seu
município ou região.
É no CRAS que você e sua família podem obter informações sobre como inscrever-se nos principais
serviços direcionados à crianças, adolescentes e idosos, como por exemplo, o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
bem como acessar benefícios através da inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (Cadúnico), a exemplo do Programa Bolsa Família. No CRAS você também pode receber orientações sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), mais conhecido como “amparo social”. Veja.
O BPC (Benefício de Prestação Continuada) garante o repasse de um salário mínimo a idosos/as com mais
de 65 anos e a pessoas com deﬁciência que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do
grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo.

FIQUE ATE NTO
Para mais informações sobre como solicitar o BPC acesse o site do INSS.

Já o CREAS é um equipamento social que tem por objetivo ofertar ações de orientação, proteção e acompanhamento às famílias com um ou mais membros em situação de risco pessoal e social, ameaça ou
violação de direitos em ocorrência de:
- Violência física, psicológica e negligência;
- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;
- Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção;
- Tráﬁco de pessoas;
- Situação de rua e mendicância;
- Abandono;
- Vivência de trabalho infantil;
- Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;
- Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar;
Deseja conhecer mais sobre esses serviços, acesse o SUAS Conversas, pelo youtube

A ASSISTÊNCIA SOCIAL TAMBÉM É UM SERVIÇO ESSENCIAL
Nesse momento da Pandemia do novo Coronavírus, o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
liberou recurso emergencial para a Assistência Social.

Diante do avanço da pandemia do novo Coronavírus, quais são os benefícios ofertados
pela política de assistência social e onde posso acessá-lo?
No âmbito estadual, especiﬁcamente na área social, as famílias em vulnerabilidade social estão sendo
beneﬁciadas com algumas ações assistenciais, como a concessão do vale-gás, concessões de cestas
básicas, isenção da conta de água e tarifa de contingência.

FIQUE ATE NTO
Você pode obter informações sobre estes benefícios no próprio site
do Governo do Estado do Ceará ou nos sites das prefeituras de Redenção,
Acarape e São Francisco do Conde.

Posso ter acesso ao auxílio emergencial disponibilizado pelo
Governo Federal durante a pandemia?
O auxílio emergencial 2021 é um benefício concedido pelo Governo Federal como medida de proteção
emergencial às famílias em vulnerabilidade social para o enfrentamento da crise provocada pela
pandemia Covid-19. Consulte as condições de acesso ao direito social no próprio site da Caixa Econômica
Federal.
Se você reside nos municípios sede dos campi da Unilab ﬁque atento aos seguintes endereços:
- INSS: Rua Santos Dumont - Redenção, atrás do Campus da Liberdade da Unilab Telefone: (85) 3332-1351
- CRAS - Sede - Redenção - Av. da Abolição, 481-505, ao lado da Unilab
Site: https://cras.site/cras-em-redencao-ce-sede-redencao/
- CREAS - Redenção - Rua Ludgero Guilherme, 123 - Centro - Redenção/CE
E-mail: creasredencao@gmail.com
-CRAS - Sede - Acarape - Rodovia Ce 060 – 0 – Centro – Acarapé – CE, ao lado do Fórum. Site:
https://cras.site/cras-em-acarape-ce-sede/
BAHIA
- Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES
Endereço: Rua Getúlio Vargas, n° 57, Centro, São Francisco do Conde – Bahia. CEP: 43.900-000. – Tel.: (71)
3651-4730/3651-4731. sedes.sfc@hotmail.com
- CRAS São Bento - Endereço: Drena I, s/n -São Bento – São Francisco do Conde. CEP: 43.900-000 Tel.: (71)
3651-8619/E-mail: crassede.sfc@outlook.com
- CRAS Coroado: Endereço: Terceira Travessa do Coroado, s/n – São Francisco do Conde.CEP: 43.900-000
Tel.: (71) 3652-9315/E-mail: crascoroado.sfc@outlook.com
- CRAS Caípe : Endereço: Rua da Laje, s/n Caípe de Cima , São Francisco do Conde.CEP: 43.900-000 Tel.:
(71) 3604-7167 / E-mail:crascaipe@yahoo.com.br
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – (CREAS) Endereço: Rua Santa Rita, n° 71 sede
(Próximo ao CRESAM) - São Francisco do Conde. Tel.: (71) 3651-2961 / E-mail: creassfc@hotmail.com
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-Espaço Viver
Endereço: Estrada de Campinas, s/n -Alto da Bela Vista-São Francisco do Conde-CEP: 43.900-000.Tel: (71)
3651-3957/ E-mail: scfv.sfc@gmail.com
Mais informações sobre a Política Nacional de Assistência Social podem ser obtidas por meio da página
do Ministério da Cidadania CLIQUE AQUI.
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