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O Comitê Institucional de Enfrentamento ao COVID-19 - CIEC/UNILAB e a Pró-Reitoria de

Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPAE) da Universidade da Integração Internacional da

Lusofonia Afro-Brasileira, no uso de suas atribuições legais e administrativas, com base na

Resolução Ad Referendum CONSUNI/UNILAB Nº 31, de 30 de Julho de 2021 e a Portaria

GR/UNILAB Nº 110, de 17 de Março de 2020 torna pública o edital n° 03/2021 CIEC/PROPAE,

contendo normas e prazos para solicitação de auxílios emergenciais, de caráter eventual,

considerando o prolongamento  da pandemia de Covid- 19.

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente edital a seleção de estudantes de cursos presenciais de

graduação da Unilab, para concessão de auxílio emergencial, a ser pago em uma parcela de

R$ 500,00 (quinhentos reais), regulamentado pela resolução ad referendum

CONSUNI/UNILAB n° 31, de 30 de julho de 2021.

2.DO OBJETIVO

2.1 Viabilizar condições de permanência estudantil aos/às discentes matriculados em cursos

de graduação presencial, cujas condições socioeconômicas são insuficientes para

permanência na universidade, em decorrência do prolongamento da pandemia de covid-19.

3. DO PÚBLICO ALVO

3.1 Poderão inscrever-se no presente processo seletivo estudantes matriculados/as em

cursos de graduação presencial da Unilab obedecendo aos seguintes critérios:
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a) Estudantes brasileiros/as e internacionais matriculados em curso de graduação

presencial, não beneficiários/as do PAES, ingressantes no semestre de 2018.1,

2018.2, 2019.1 e 2019.2, com renda per capita bruta familiar de até um salário

mínimo e meio e que atenda aos critérios previstos no Decreto n° 7234, de 19 de

julho de 2010 (PNAES);

b) Estudantes brasileiros/as e internacionais matriculados em curso de graduação

presencial que não estejam com vigência ativa no Programa de Assistência ao

Estudante - PAES;

c) Estudantes brasileiros/as e internacionais matriculados em curso de graduação

presencial que não estejam contemplados com os valores pecuniários do edital

simplificado de ajuda de custo CIEC/PROPAE.

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

4.1Para solicitar a modalidade de auxílio emergencial, o/a estudante precisa atender aos

seguintes requisitos:

a) Estar com matrícula ativa no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas -

SIGAA em curso de graduação presencial;

b) Estar  matriculado/a nos componentes curriculares do semestre 2021.1;

c) Não ser portador/a de diploma de graduação, salvo discentes matriculados/as na primeira
terminalidade do Bacharelado em Humanidades (BIH);

d) Apresentar  a documentação exigida no ANEXO I do presente edital;

e) Não ser beneficiário/a do PAES, em nenhuma das modalidades indicadas na resolução ad
referendum CONSUNI/UNILAB n° 31, de 30 de julho de 2021;
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f) Não ser beneficiário/a do edital simplificado de ajuda de custo CIEC/PROPAE.

Parágrafo Único: os critérios previstos nos itens a, b, c, d,e,f serão considerados obrigatórios
para fins da presente seleção.

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 Serão considerados e priorizados para fins da seleção os seguintes critérios, isolados

e/ou cumulativamente:

a) Estudantes que atestarem pertencimento aos povos originários e tradicionais (Indígenas
ou Quilombolas, ingressos/as do processo seletivo específico da Pró -Reitoria de Graduação
(PROGRAD), não beneficiários do Programa Bolsa Permanência, mediante apresentação de
documentação comprobatória(Anexo I);

b) Estudantes e/ou membros da família que atestarem, por meio de laudos e comprovações
de saúde, deficiência física, auditiva, visual, intelectual, mental ou múltipla, mediante
apresentação de documentação comprobatória(Anexo I);

c) Discentes pais/mães que tenham filhos/as sob sua guarda legal com idade escolar de 0 a
6 anos completos , mediante apresentação de documentação comprobatória (Anexo I);

6. DA MODALIDADE DE AUXÍLIO

6.1 Auxílio Emergencial: auxílio de natureza eventual e provisória, concedido de forma
excepcional, em razão de situação de caráter emergencial, aos estudantes cujas condições
de extrema vulnerabilidade socioeconômica ponham em risco sua permanência na
universidade.
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6.2 Adota-se o conceito de vulnerabilidade social definido na Política Nacional de Assistência

Social (PNAS, 2005), entendida como decorrente da pobreza, privação (ausência de renda,

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos

afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero

ou por deficiências, dentre outras).

7. DAS VAGAS, VALORES E VIGÊNCIA

7.1 Serão concedidos auxílios emergenciais, de acordo com o seguinte quantitativo de vagas.

VAGAS

ESTADO Nº DE

VAGAS

Nº DE

PARCELAS

VALOR TOTAL (R$)

CEARÁ 250 01 R$ 500,00 125.000,00

BAHIA 50 01 R$ 500,00 25.000,00

TOTAL 300 - - 150.000,00

7.2 O auxílio emergencial será concedido, em uma única parcela, no valor de R $500,00 (
quinhentos reais), a ser paga em dezembro de 2021.

7.3 O repasse dos auxílios emergenciais previstos no presente Edital poderão ser
interrompidos a qualquer momento, caso haja indisponibilidade de recursos financeiros.
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7.4 O pagamento do auxílio emergencial será efetuado por meio de depósito em conta
bancária corrente pessoal e ativa fornecida pelo/a beneficiário/a no ato da inscrição e no
termo de acordo.

7.5 Na situação que o estudante for selecionado/a, mas não entregar o termo de acordo no
prazo disposto no item 9, tornase-á sem efeito a publicação de seu nome no Resultado Final.

7.6 É responsabilidade do/a beneficiário/a o repasse dos dados bancários pessoais sem
inconsistências cadastrais para o recebimento do recurso financeiro. Na situação que o/a
beneficiário/a apresentar dados bancários inconsistentes será desclassificado do processo
seletivo.

7.7 O recurso financeiro deste edital será proveniente de Emenda Parlamentar, totalizando

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

8. DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO

8.1 As inscrições ocorrerão exclusivamente pelo Módulo de Assistência Estudantil do

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA, conforme datas definidas

em cronograma. Para tanto, o/a candidato/a deverá seguir as seguintes etapas:

8.2 Atualização de dados pessoais e bancários: na aba “ Meus Dados Pessoais” (SIGAA) ;

8.3 Adesão ao cadastro único: no menu “Auxílios e Bolsas”, selecione a opção “ Aderir ao

Cadastro Único” no qual deverá preencher corretamente o “Questionário Socioeconômico”;
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8.4 Solicitação de auxílios: Ainda na aba “Auxílios e Bolsas”, solicitar a modalidade de

“auxílio emergencial”, no ícone “Solicitação de Auxílios”;

8.4.1 Inclusão de documentos: Anexar todos os documentos exigidos (ANEXO I), em

formato de PDF ou JPG, de acordo com a sua composição familiar. Não esquecer de clicar

em ANEXAR para o envio dos documentos anexados;

8.4.2 Justificativa de requerimento: Apresentar uma justificativa, com o máximo de

informações sobre a sua realidade socioeconômica, familiar e necessidades estudantis, bem

como os motivos que o/a levam a pleitear o auxílio emergencial. A justificativa ajudará a

Comissão de Seleção a compor o perfil do/a candidato/a ao Programa;

8.4.3 Após a justificativa, clicar na opção “cadastrar”, para finalizar a inscrição.

Parágrafo Único - O tutorial com informações detalhadas de como acessar o Módulo de

Assistência Estudantil está disponível na área do/a estudante no site da Unilab ou através do

link: TUTORIAL

9.  DO CRONOGRAMA

As etapas do processo seletivo ocorrerão nas datas abaixo e a divulgação dos resultados

ocorrerá através do SIGAA e site oficial da universidade:

Etapas Datas Local

Inscrições on line: 01/10/21 a 07/10/21 https://sigaa.unilab.edu.br/sigaa

Análise socioeconômica 08/10/21 a 01/11/21 Atividade Interna/COSAPE

https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/08/NOVO-TUTORIAL-PAES-_Final.pdf
https://sigaa.unilab.edu.br/sigaa
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Complementação da

documentação pendente

on-line, para discentes

notificados via e-mail pelo

SIGAA

03/11/21 e 04/11/21 https://sigaa.unilab.edu.br/sigaa

Análise das solicitações

pendentes
05/11/21 a 09/11/21 Atividade Interna/COSAPE

Divulgação dos motivos de

indeferimento, conforme as

situações apresentadas no

Item 10 do cronograma

10/11/21 Site da Unilab

Resultado Preliminar 10/11/21 Site da Unilab

Interposição de recursos 11/11/21 e 12/11/21 Formulário será disponibilizado

no prazo via site da Unilab

Análise dos recursos 16/11/21 e 17/11/21 Atividade Interna/COSAPE

Resultado dos Recursos 18/11/21 Site da Unilab

Resultado Final 18/11/21 Site da Unilab

Termo de Acordo 19/11/21 Formulário será disponibilizado

no prazo via site da Unilab

https://sigaa.unilab.edu.br/sigaa
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10. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

10.1 Após a análise das solicitações, o/a estudante poderá ser classificado nas seguintes

situações:

I. Deferido: quando os/as solicitantes atenderem aos critérios e forem prioritariamente

classificados/as dentro do número de vagas;

II. Classificável (status: fila de espera no Sigaa): quando os/as solicitantes atenderem aos

critérios de seleção, mas não forem prioritariamente classificados por indisponibilidade

orçamentária.

III. Indeferido: quando os/as candidatos/as incorrerem em uma das situações abaixo:

a) Não fazer parte do público alvo descrito no item 3;

b) Não atender aos requisitos estabelecidos para inscrição no item 4;

c) Tiver anexado documentos em uma das seguintes condições:

a) ilegíveis;

b) falsificados;

c) sem frente ou verso;

d) arquivos corrompidos;

e) em formato diferente de PDF ou JPG;

f) declarações sem assinatura de próprio punho (digitadas) e sem data;

g) declarações e extratos com validade acima de 30 dias;

h) rasurados.

d) Não aderiu ao Cadastro Único no Módulo Assistência Estudantil/SIGAA e/ou não realizou

a solicitação dos auxílios via Módulo Assistência Estudantil/SIGAA;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO BRASILEIRA UNILAB

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS - PROPAE

COMITÊ INSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - CIEC

EDITAL  PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL

CIEC/PROPAE N° 03/2021

e) Não anexou nenhum documento OU anexou menos de 50% da documentação no período

de inscrição;

f) Não anexou a documentação solicitada na fase de complementação de documentos

(conforme notificação enviada pela Comissão de Seleção via Sigaa);

g) Tiver omitido ou falsificado informações, comprovações e documentos no processo de

seleção;

h) Estar cursando segunda graduação na Unilab, com exceção das terminalidades do

Bacharelado em Humanidades (BHU), com status "formado" da primeira graduação;

i) Estudantes com renda per capita superior a um salário mínimo e meio;

j) Estudantes indígenas e quilombolas beneficiários do Programa Bolsa Permanência (PBP)

ou do Programa de Assistência ao Estudante (PAES);

l) Ser beneficiário/a do Programa de Assistência ao Estudante e do edital de ajuda de custo (

CIEC/PROPAE);

m) Não classificado no limite de vagas, conforme dotação orçamentária disposta no item 7;

n) Não anexar a documentação em formato exigido ( PDF ou JPG).

11. DOS RECURSOS

11.1 A interposição de recursos se dará através do preenchimento do formulário de recursos

do Ceará e da Bahia, a ser disponibilizado posteriormente, conforme datas definidas no item

9 do presente edital.

11.2 Não serão aceitas solicitações de recursos enviadas fora do prazo estipulado em

cronograma;

11.3 Na fase de interposição de recurso, não será aceita a inclusão de documentos e

comprovações;

11.4 As respostas aos recursos serão divulgadas no site da Unilab, conforme data prevista no

item 9.
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12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 A Cosape/Propae poderá solicitar documentos complementares a fim de subsidiar e

dirimir dúvidas acerca da realidade socioeconômica do/da discente e do grupo familiar;

12.2 A Cosape/Propae não se responsabiliza pela falha e inoperância dos sistemas de

tecnologia da informação de órgãos e instituições públicas responsáveis pela emissão de

documentos exigidos;

12.3 O/a estudante será notificado/a através de e-mail, enviado via Módulo de Assistência

Estudantil (SAE/SIGAA), a fim de complementar documentação pendente, conforme prazo

definido no item 9. A Comissão de Seleção somente notificará os/as estudantes cuja

documentação pendente não ultrapasse 50% de ausência da documentação exigida no

processo seletivo.

12.4 Os resultados serão divulgados nos portais de comunicação oficial da universidade e

estão disponíveis no Módulo de Assistência Estudantil via SIGAA;

12.5 O/ candidato/a fará jus somente a uma única parcela do auxílio emergencial

disponibilizado;

12.6 Os casos omissos e duvidosos serão analisados pela Comissão de Seleção e de

Acompanhamento de Permanência Estudantil da Unilab (COSAPE).

12.7 Em casos de dúvidas ou esclarecimentos o/a discente poderá enviar email para o

atendimentopropae@unilab.edu.br (Ceará) e pae-sfc@unilab.edu.br (Bahia).

12.8 Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Redenção/CE, 24  de setembro de 2021.

RITA MARA DUARTE DE OLIVEIRA

Pró-reitora de Políticas Afirmativas e Estudantis - Propae, Substituta

Portaria GR N°454/2021

SIAPE 1217639
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ANEXO I

PARA ESTUDANTES NACIONAIS

(Obrigatoriamente em formato JPG ou PDF, sob pena de indeferimento)

1. RG e CPF do/a candidato/a (Em casos de discentes menores de 18 anos, apresentar
RG ou certidão de nascimento);

2. Declaração atualizada/Folha de Resumo do Cadastro Único para Programas Sociais
do governo federal (CadÚnico) informando a renda per capita do grupo familiar e
com a mesma quantidade de membros que constam no preenchimento do
formulário de inscrição;

Documento disponível nos CRAS ou na gestão do Cadastro Único nos municípios,
bem como pode ser obtido no site do Ministério da Cidadania do Governo Federal.

3. Extrato Previdenciário do CNIS* (Cadastro Nacional de Informações Sociais) do/a
estudante e de todos os membros do grupo familiar, com idade igual ou superior a
18 anos, disponível no site MEU INSS ou nas agências do INSS.

ACESSE AQUI O LINK COM O MODELO DO CNIS. (NÃO ACEITAMOS OS DADOS
CADASTRAIS DO CNIS. NÃO CONFUNDIR COM O CADASTRO ÚNICO DOS
PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL);

4. Conta de energia do último mês constando nome do/a discente ou de membro do
grupo familiar;

2.1 Os casos em que a conta de energia não está no nome do membro
familiar ou do/a estudante, apresentar junto com a conta a declaração de residência,
modelo disponível no site da Unilab: Declaração de residência;

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index.php
https://meu.inss.gov.br/#/login
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/08/Modelo-CNIS.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/01/declaracao-de-residencia.pdf
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5. Comprovações e atestados de saúde do/a estudante e/ou de membros do grupo
familiar, no caso de deficiências: física, auditiva, visual, intelectual, mental ou
múltipla;

6. Autodeclaração de pertencimento aos povos originários e tradicionais (Para
discentes Indígenas e Quilombolas). Modelos de declarações (dispensa autenticação
em cartório): Autodeclaração indigena; Autodeclaração quilombolas.

7. Certidão de Nascimento do/a filho/a com idade de 0 a 6 anos completos;

PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS
(Obrigatoriamente em formato JPG ou PDF, sob pena de indeferimento)

1. Protocolo de registro de estrangeiro/a  na Polícia Federal;
2. Declaração de recebimento ou de não recebimento de Auxílio Financeiro do país

de origem e/ou do seu/sua responsável financeiro/a. (Não é necessário
autenticar em cartório);

3. Declaração de Rendimentos da família com assinatura do/a estudante. (Não é
necessário autenticar em cartório);

Os modelos de declarações constam no site da Unilab através do seguintes link de
acesso: Declarações discentes internacionais

http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2017/09/Autodeclaracao-Indigena.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2017/09/Autodeclaracao-Quilombola.pdf
http://www.unilab.edu.br/declaracoes-estudantes-internacionais/

