
 

Prezado Coordenador Geral – Diretório Estudantil Latino Americano UNILA: 

Sr. Felippe Santana: 

 

Em resposta ao OFICIO 09/2020 a Reitoria e a PRAE manifestam: 

 

-Desde a suspensão das aulas determinado pela Portaria nº 96/2020/GR, de 18 de março 

de 2020, que suspende as atividades acadêmicas presenciais na UNILA, com base nas 

recomendações da Comissão Institucional de enfrentamento à COVID-19, a gestão da 

UNILA vem desenvolvendo diversas ações para nossos estudantes e, de forma específica, 

nossos estudantes em risco social.  

Citamos uma lista de ações que foram e são amplamente divulgadas: 

 

Manutenção de todos os auxílios estudantil dispensando temporariamente a assinatura 

mensal; 

 

Atendimento emergencial online de todos os estudantes que agendam com a Seção de 

Psicologia ou o Departamento de Atenção à Saúde. O estudante deve agendar mediante 

o e-mail: psicologia. prae@unila.edu.br 

 

Lançamento de edital de extensão e de pesquisa, mantendo o cronograma e com 

possibilidades de bolsas para nossos estudantes; 

 

Diversas campanhas para o cuidado pessoal físico e da saúde mental de nossos estudantes; 

 

Ações articuladas com a Prefeitura e atores da cidade para implementação de medidas 

frente a COVID 19 e a possibilidade de recursos orçamentários; 
 

Instituição do Programa de Auxílio Emergencial para calouros Cota Renda e PSI reserva 

de vaga 2020.1 (Portaria 133/2020 GR); 

Manutenção da solicitação, análise e concessão do Auxílio Creche de forma online 

através do e-mail: servicosocial.prae@unila.edu.br 

Elaboração de oficinas de esportes via youtube, com o serviço de Promoção ao Esporte 

e Cultura e as Atléticas da UNILA; a fim de que os alunos possam ter vínculo com seus 

colegas, neste momento. 

Articulação com os serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e 

orientação aos estudantes de acordo com cada demanda apresentada.  

Preparamos e elaboramos, material informativo relativo ao auxílio emergencial do 

Governo Federal, a fim de orientar nossos alunos que estão aptos à receber o benefício. 

Implementação da Comissão de Acompanhamento de Estudante em Risco Social com 

participação de TAES, docentes e discentes, na qual há representação do Diretorio 
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(conforme consta em portaria1) para melhor direcionar e atender os estudantes neste 

momento.  

Disponibilizamos o transporte da Universidade, assim como espaço físico quando 

solicitado, mobilizando aos motoristas da UNILA e demais servidores da Universidade  

Divulgamos amplamente nas redes, no La Semana, as ações diversas, entre elas as do 

Diretório Estudantil.  

Mantemos contato todas as semanas com as diferentes Embaixadas e Consulados a fim 

de buscar outras ações e meios que permitam a permanência dos estudantes em Foz de 

Iguaçu. 

Realizamos a doação de edredons para alunos em situação de risco social, em uma ação 

solidaria com o Diretório Estudantil.  

Estamos desenvolvendo uma ação em conjunto com as Pro-reitorias: é uma proposta 

institucional da UNILA para apoio a estudantes que se encontram em situação de risco 

social nesse cenário de pandemia.  

Enviamos oficio al Ministério de Educação solicitando descontigenciamento dos 40% do 

PNAES, nos somando as lutas do FONAPRACE Nacional, como também solicitamos 

suplementação orçamentaria para a possível abertura de edital ainda neste ano. E 

aguardamos uma resposta, neste sentido.  

 

Em Oficio 02/2020 o Diretório Estudantil solicitou a PRAE o cruzamento de dados das 

informações enviadas nos cadastros realizados pelos discentes em formulário 

implementado pelo Diretório. Informamos que os dados cruzamos são os seguintes: 

Total de 394 nomes (tirando repetições), dos quais: 
 

 68 entraram em 2020 por ampla concorrência (informamos que estudantes por 

ampla concorrência não foram público-alvo do Auxílio Emergencial porque 

reserva de vaga é público prioritário, publicizado amplamente em todos os 

editais); 

 95 entraram por cota ou reserva de vaga e vão receber/já receberam o auxílio 

emergencial; 

 10 (dos 95) entraram por cota ou reserva de vaga mas não solicitaram o auxílio 

emergencial; 

 5 recebem bolsa permanência no valor de R$900,00; 

 78 estão recebendo auxílios da PRAE atualmente; 

 1 recebe auxílio do PTI PY; 

 63 receberam auxílios da PRAE em algum momento da graduação; 

 34 nunca solicitaram auxílios da PRAE (estamos fazendo um levantamento dos 

motivos); 

                                                           

1https://documentos.unila.edu.br/sites/default/files/arquivos/boletins/31.2020.pdf Data de consulta: 21 de 

abril de 2020 
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 02 seguem recebendo auxílios mesmo após o edital 02/2020 prever o corte 

(exceção pela pandemia); 

 11 não são estudantes de graduação (mestrado, especialização, etc); 

 04 estão com o status “concluído” no SIGAA; 

 01 está com a matrícula trancada; 

 01 está com o status “formado” no SIGAA; 

 11 solicitaram auxílio em algum momento porém não entregaram a documentação 

necessária para a análise; 

 05 solicitaram auxílio em algum momento mas foram indeferidos; 

 03 nomes não foram encontrados no sistema (possivelmente não são estudantes); 

 02 não estão recebendo auxílio porque não assinaram o termo de compromisso. 

 

Também é importante salientar que em se tratando dos auxílios estudantis, estes possuem 

um caráter seletivo, à medida que possuem critérios para acesso/ concessão que se 

limitam aos estudantes oriundos/as da rede pública de educação básica e /ou com renda 

familiar bruta per capta de até um salário-mínimo e meio. Ou seja, não se trata de Política 

Pública de caráter universal e não pode - sob o âmbito legal e orçamentário - substituir as 

Políticas Públicas da Seguridade Social como a Política Assistência Social e de Saúde. 

Outro fator extremamente relevante, para ser salientado, diz respeito ao orçamento 

público, o qual mantém conexão com o contexto macro estrutural. Qualquer análise ou 

requerimento de ações a serem desenvolvidas pela PRAE devem ponderar sobre os 

limites orçamentários, especialmente considerando que o orçamento do PNAES encontra-

se contingenciado em 40%.  
 

Finalmente, sobre o alojamento estudantil, temos a informar que a previsão de abertura 

era no primeiro semestre de 2020. Sua abertura não foi possível por diversas razões, 

listadas a continuação: a empresa dos moveis abriu falência e, por tanto, não fez entregue 

dos moveis; a licitação das câmaras de segurança ainda não finalizou, a licitação das 

máquinas lavadoras deu deserta; aguardamos aprovação final do regimento do alojamento 

estudantil. Todos os esforços foram realizados no final de 2019 para que o alojamento 

tivesse toda a estrutura necessária para acolher os alunos em risco social e todos os 

esforços são realizados neste momento. Lembramos também, que neste momento, não 

seria bom uma abertura do alojamento dado o contagio do COVID 19, mas trabalhamos 

firmemente para que seu funcionamento seja, em breve, sempre que as condições 

sanitárias o permitam.  
 

A Universidade vem mostrando e demostrando, cada vez mais, seu trabalho em diálogo 

direto com a cidade, e em consonância com sua missão.  

 

Nos somamos a todos os esforços, neste momento, e com todos e defendemos, desta 

forma, a ampliação da assistência estudantil mediante a consolidação do PNAES, e assim 

fortalecendo os espaços de todos nossos estudantes e em especial, daqueles em risco 

social. 



 

 

Gleisson Alisson Pereira de Brito-Reitor                      Jorgelina Tallei-Proreitora PRAE 

 

 

 

 

 

 

 


