
Informações sobre os serviços da PRAE UNILA
prae@unila.edu.br

8:00-17:00 h
+55 (45) 3522-9658

PRAE 
UNILA
Confira os serviços da PRAE na retomada do
calendário acadêmico 



A Seção de Psicologia, durante o período de suspensão
das atividades presenciais na universidade, continua
com seus trabalhos através de atendimentos por
vídeochamada. Os atendimentos podem ser agendados
diretamente com os profissionais ou através do e-mail
psicologia.prae@unila.edu.br.  

SEPSICO: agendamentos por EMAIL

Não fique sozinho/a!



Orientações aos estudantes através do contato
virtual via e-mail e/ou por telefone. 

Contato através do e-mail
servicosocialprae@unila.edu.br,  informando seu
nome completo bem como o assunto a ser
abordado ou ainda pelos telefones: +55 (45)
3522-9656

SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL

O que posso solicitar a seção de serviço social?
Dúvidas sobre auxíl ios

Dúvidas editais 



A Divisão de Apoio administrativo e Atendimento ao Público
está executando os procedimentos de confecção de
Declarações referentes a renda (Recebimento Benefícios e
Certidão Hipossuficiência); Desligamento dos auxíl ios
estudantis; Declaração de não vínculo com a PRAE; recargas
para auxil io transporte.

Divisão de Apoio Administrativo e Atendimento ao
Público

O que posso solicitar? Declarações de auxíl ios,
Certif icado de Hipossuficiência

SOBRE AGENDAMENTO COM A PF: PROINT



S P E N D  C Y B E R  M O N D A Y  W I T H  U S !

Orientações aos estudantes que recebem auxil ios sobre
dúvidas a respeito de questões pedagógicas, principalmente
aos que são atendidos pela assistência estudanti l ,  por meio
do email institucional e também pelo telefone. 

Contato pelo email orientacaopedagogica.prae@unila.edu.br
ou pelo telefone (45) 3522 9949

Coordenadoria de Atenção ao Estudante e às
Moradias – CAEM

Você tem dúvidas pedagógicas? Você
pode fazer um plano de estudo/de

acompanhamento! :-) 



- Os(as) estudantes devem estar com seu cartão SUS atualizado ou fazer
a emissão de seu cartão (quem ainda não possui) para atendimento na
rede pública de saúde do SUS, para tanto, deve-se levar na unidade
básica de saúde – UBS mais próxima de sua casa, o comprovante de
endereço, RG, CPF, e comprovante de matricula, mas atenção, quando se
tratar de alunos não brasileiros, o comprovante de endereço deve ser
emitido pela UNILA e nesse caso, o estudante faz a solicitação do
comprovante, enviando o comprovante que ele tiver em mãos para a
equipe de saúde do DEAS através do e-mail saúde.deas@unila.edu.br. 

Atendimento aos estudantes da universidade de forma online com
tele orientação e tele medicina. O atendimento deve ser agendado
pelo e-mail saude.deas@unila.edu.br,  as solicitações serão
analisadas pela equipe. 

Departamento de Atendimento à Saúde do Estudante

Estudantes que estejam com algum problema de saúde
podem apresentar seus atestados. Em caso de dúvida,
procure o DEAS através do e-mail para
saude.deas@unila.edu.br ou ligue para 3522-9808



+ INFORMAÇÕES

 
 
 

https://portal.unila.edu.br/prae/capa
 

https://portal.unila.edu.br/prae/auxilios/saude
 

https://portal.unila.edu.br/prae/auxilios/psicologia
 
 
 

Dúvidas em geral sobre a PRAE: prae@unila.edu.br
 



PRAE UNILA

· EVITE AGLOMERAÇÕES;

· USE MÁSCARA;

· MANTENHA DISTANCIAMENTO;

· LAVE SEMPRE AS MÃOS OU USE ÁLCOOL EM GEL PARA
DESINFECÇÃO;    
    
CASO APRESENTE SINTOMAS, SE ISOLE E ENTRE EM
CONTATO COM O PLANTÃO CORONAVÍRUS NO 3521-1800
(TELEFONE E WHATSAPP)
E 0800-645 5655 E SIGA AS ORIENTAÇÕES.

A PANDEMIA NÃO ACABOU!!!


