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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 462, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

 

  

Regulamenta as ações complementares de
assistência estudan�l na Unilab durante o
período de Emergência em Saúde Pública
de importância Internacional, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19).

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de
2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021,
publicado no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando a relevância do atendimento estudan�l prioritário a discentes em situação
de vulnerabilidades para a permanência qualificada no ensino superior; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional,
pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional, decorrentes do coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Resolução Ad Referendum Consuni/Unilab nº 31, de 30 de julho de 2021,
que regulamenta o Programa de Assistência Estudan�l (PAES) da Unilab; 

Considerando a Resolução Ad Referendum Consuni/Unilab nº 04, de 23 de Abril de 2020,
que altera as resoluções Resolução Ad Referendum CONSUNI N° 3, de 24 de março 2020 e a Resolução Ad
Referendum CONSUNI No 2, de 17 de março de 2020, as quais dispõem sobre as ações, da Unilab, para o
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria Reitoria nº 110, de 17 de março de 2020, que ins�tui o Comitê de
Enfrentamento ao COVID-19 (CIEC/UNILAB), e suas alterações; 
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Considerando a Portaria Reitoria/Unilab, nº 346, de 14 de outubro de 2021 que dispõe
sobre o retorno gradual e seguro das a�vidades presenciais na Unilab;

Considerando o que consta no processo nº 23282.406461/2020-21, resolve:

 

 

 

Art. 1º  Definir ações complementares do Programa de Assistência Estudan�l (PAES) para o
período de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus (COVID-19), bem como as condições
técnicas para sua viabilização. 

 

Art. 2º Prorrogar, por até 6 (seis) meses após o retorno gradual e seguro das a�vidades
presenciais, previsto por meio de Portaria Reitoria/Unilab nº 346, de 2021,  os cronogramas de renovação
vinculados ao Edital nº 03/2019/PROPAE do Programa de Assistência ao Estudante (PAES) com vigência
encerrada no período de a�vidades remotas;

 

§ 1º Os estudantes ficarão vinculados ao Programa de Assistência ao Estudante (PAES) até
a publicação do resultado final do processo sele�vo para o qual foram convocados pela  Coordenação de
Polí�cas Estudan�s (Coest/Propae), para fins de renovação no programa. 

 

§ 2º Os auxílios permanecerão vigentes enquanto durar o processo de renovação descrito
no parágrafo anterior.

 

§ 3º Os estudantes que não atenderem à convocação para renovação serão sumariamente
desvinculados do PAES a par�r da data de publicação do resultado final do processo sele�vo para o qual
foram convocados, conforme o plano de renovações elaborado pela Comissão de Seleção e de
Acompanhamento de Permanência ao Estudante (COSAPE).

 

Art. 3º  Conceder, enquanto perdurar o fechamento dos Restaurantes Universitários (RU),
ajuda de custo no valor máximo de R$ 220,00 mensais para gastos com alimentação para os estudantes
nas seguintes situações: 

 

§ 1º Estudantes internacionais beneficiários do auxílio moradia; 

 

§ 2º  Estudantes par�cipantes do Programa de Compar�lhamento de Moradia (Pró
acolher) na condição de acolhido(a). 

 

Art. 6º Para cumprimento do disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019,
ficam revogadas:

 

I - Portaria Reitoria nº 243, de 10 de junho de 2020; e

 

II -  Portaria Reitoria Nº 093, de 23 de março de 2021.
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 Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação no Bole�m de Serviço.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE  
Reitor 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
17/12/2021, às 16:06, 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.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0382672 e
o código CRC 250496E3.

 

Referência: Processo nº 23282.406461/2020-21 SEI nº 0382672

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

