
O QUE É ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL?1
 

É um conjunto de ações e serviços que compõem o Programa
Nacional de Assistência Estudantil - PNAES com objetivo de
ampliar as condições de permanência ao estudante na
universidade de forma que conclua o curso iniciado.

PRAE
DÚVIDAS  FREQUENTES

COMO FUNCIONA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL?2
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) realiza o

acolhimento do discente através de

ações, auxílios e atendimentos com o objetivo de

democratizar as condições de permanência

dos jovens na educação superior, minimizar os efeitos das

desigualdades sociais e regionais na

permanência e conclusão da educação superior, reduzir

as taxas de retenção e evasão e

contribuir para a promoção da inclusão

social pela educação.

QUAL A BASE LEGAL E NORMATIVA?3
Decreto nº 7.234/2010 que “Dispõe sobre o

Programa Nacional de Assistência

Estudantil – PNAES”; e Portarias nº 05, 06 e

07/2019/PRAE/UNILA.

ONDE BUSCAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE?4
Na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Em casos de urgência ou emergência,

deve-se buscar atendimento na Unidade de

Pronto Atendimento (UPA) ou acionar o SAMU

(pelo número 192) ou o SIATE (pelo número 193).

A UNILA POSSUI ALGUM ESPAÇO PARA ATENDIMENTO DE
SAÚDE?5
Sim. É um serviço prestado por uma equipe de servidores

do Departamento de Atenção à

Saúde composta por médica, enfermeiras e técnicos em

enfermagem e fica localizado no

Parque Tecnológico Itaipu, Bloco 3, Espaço 2, Sala 5. O

horário de atendimento é: 08h00m às

12h00m - 13h00 às 17h00
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Como acessar?
 

Se eu tenho alguma dúvida a quem e como devo me
direcionar?
Você pode ligar no número + 55 (45) 3529-2115 ou enviar um
email para
saude.deas@unila.edu.br.
Você também pode obter informações mais detalhadas na
página do Dep. de Saúde:

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

Qual local/horário dos Plantões Psicológicos?No JU – sala G202-12, às
segundas-feiras, das 13h30min às 16h30min.No PTI – no Bloco 3, Espaço 2,
Sala 4, às quintas-feiras, das 8h30min às 11h30min.
Maiores informações e dúvidas:Você pode enviar um email para
psicologia.prae@unila.edu.br

QUEM  PODE  UTILIZAR?
 
TODA  A  COMUNIDADE  ACADÊMICA  DA  UNILA  E  TEM  COMO
OBJETIVO  PRESTAR  ATENDIMENTO  BÁSICO  DE
SAÚDE .  O  ATENDIMENTO  NÃO  É  VINCULADO  AO  SUS  E ,
CONSEQUENTEMENTE ,  NÃO  POSSUI  A  MESMA
CAPACIDADE  DE  ATENDIMENTO  DE  UMA  UBS  OU  UPA .

A UNILA possui algum espaço para atendimento
psicológico?

Sim. É um serviço prestado por uma equipe de
Psicólogos/as da Seção de Psicologia.

A  QUEM  SE  DESTINA?
A  TODOS/AS  OS/AS  ESTUDANTES  DE
GRADUAÇÃO  E  PÓS-GRADUAÇÃO  DA
UNILA .

Como funciona o serviço?
Com hora marcada (pelo e-mail psicologia.prae@unila.edu.br
ou presencialmente) ou sem agendamento e por ordem de
chegada em um dos plantões psicológicos.

O que é o apoio pedagógico da PRAE?Tal qual previsto no Decreto que instituiu
o PNAES, o apoio pedagógico da PRAE é uma ação de assistência estudantil
para acompanhamento do desempenho acadêmico.

Como é realizado o atendimento?Aos alunos que são convocados pela PRAE
ou apresentam demanda espontânea são formulados os Planos de
Acompanhamento.Fui convocado pela PRAE e não compareci, o que ocorre?
De acordo com as Portarias PRAE, o(s) auxílio(s) serão suspensos.

Por quanto tempo serão mantidos os auxílios?Durante o tempo
correspondente ao prazo mínimo de integralização do curso.O que
acontece quando termina o prazo?Quando o estudante atinge o
tempo de integralização do curso, os auxílios cessam  para aqueles
que ainda não concluíram o curso, por meio de edital específico.

Quando os auxílios são suspensos pela PRAE?

Quando o estudante não comparece para assinar o recibo;

quando o estudante não comparece à convocação da equipe
da PRAE; quando for detectado uso inadequado do auxílio.Os
auxílios também poderão ser suspensos em caso de
trancamento da matrícula por motivo de saúde e poderão ser
reativados no retorno do estudante.



SOB QUAIS CIRCUNSTÂNCIAS O BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PODE SER CANCELADO?
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA, SALVO POR MOTIVO DE
SAÚDE OU A PEDIDO.
PERMANECER EM SUSPENSÃO POR DOIS MESES
CONSECUTIVOS.
NÃO EFETUAR MATRÍCULA EM TODOS OS COMPONENTES
OBRIGATÓRIOS DO SEU CURSO, SALVO POR MOTIVOS
ALHEIOS À SUA VONTADE.
REPROVAÇÃO POR FALTA.
IRREGULARIDADES CONSTATADAS OU USO INDEVIDO DO
AUXÍLIO.

O regime de exercícios domiciliares
suspende ou cancela os auxílios
estudantis?Não. Caso seja autorizado o
regime domiciliar, o pagamento dos
auxílios ocorre normalmente.

Onde obter mais detalhes sobre manutenção, suspensão e
cancelamento?Nas Portarias 05, 06 e 07/2019/PRAE/UNILA
ou no Atendimento da PRAE no JU ou no PTI.Para falar com
a PRAE: prae@unila.edu.br


