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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
 
 

PLANO DE AÇÃO Nº 2 / 2022 / PRAE (10.01.05.22) 
 
Nº do Protocolo: 23422.001645/2022-38

Foz Do Iguaçu-PR, 31 de janeiro de 2022.

 
Plano de retorno discente presencial

Assistência estudan�l
 

Desde a publicação da Portaria nº 96/2020/GR de 18 de março de 2020, que suspendeu as a�vidades acadêmicas presenciais na
UNILA, tendo por base as recomendações da Comissão Ins�tucional de Enfrentamento à COVID 19, a PRAE buscou manter suas ações
e serviços e implementar novas intervenções com foco no apoio pedagógico e inclusão digital, atendendo de forma específica aos
discentes em situação caracterizadas como risco social. Destacando: 
 
- Manutenção de todos os auxílios estudan�s aos discentes com matrícula a�va.
- Atendimento online realizado pelas Seções de Psicologia, Serviço Social, Departamentos de Atenção à Saúde e Apoio ao Estudante e
Setor de Acompanhamento Pedagógico.
- Campanhas voltadas para o cuidado pessoal, �sico e de saúde mental, com foco na comunidade discente.
- Ações ar�culadas com a Prefeitura para implementação de medidas frente à Covid-19.
- Ins�tuição do Programa de Auxílio Emergencial para calouros cota renda e PSI reserva de vaga (Portaria 133/2020 GR).
- Série de oficinas e car�lhas online informa�vas.
- Implementação da Comissão de Acompanhamento de Estudante em Risco Social com par�cipação de TAES, docentes e discentes
para melhor direcionar e atender os estudantes na pandemia.
- Doação de smartphones para inclusão digital para discentes da graduação e pós-graduação.
- Agendamento para uso da sala de computadores e estudos no Jardim Universitário (JU).
- Criação de novos auxílios, especialmente relacionados à inclusão digital.
- Pesquisas e levantamentos realizados junto à comunidade acadêmica de forma a subsidiar as ações implementadas pela PRAE.
 
Todas as ações podem ser acompanhadas na página da PRAE: h�ps://portal.unila.edu.br/prae.
 
Retorno dos discentes (presencial)
 
No mês de outubro de 2021 a PRAE retornou ao trabalho presencial garan�ndo a retomada gradual do atendimento presencial aos
discentes e trabalhando para a inauguração do alojamento estudan�l, que ocorreu no final de novembro, após apresentação ao
Comitê Covid-19 dos protocolos de biossegurança para o uso do espaço.
Neste momento, a PRAE se prepara para o retorno presencial dos discentes em 2022. Que em um primeiro momento se dará com a
abertura do alojamento estudan�l, para o qual realizou-se pesquisas na área de saúde sobre o panorama vacinal dos discentes, assim
como seguimos avaliando os cenários da Covid-19 e o avanço da vacinação.
Frente a este momento de retomada das a�vidades presenciais, referente à Assistência Estudan�l a PRAE aponta os seguintes
cenários de retorno:
 
 
Cenário 1
 
Situação com aulas presenciais/híbridas (Portaria nº 480/2021), seguindo de forma estrita as novas regras de convívio social
estabelecidas pela Covid -19.
 
Para este cenário levou-se em consideração:
 
- Planejamento orçamentário para a manutenção dos programas de assistência estudan�l.
- Abertura do cadastro social da PRAE.
- Parcerias com ins�tutos para a possibilidade de mais apoios nos editais de inclusão digital.
 
 
Quadro orçamental 2022
 
Orçamento para o ano de 2022: R$ 8.690.133,00.
 
Embora estes valores possam sofrer alterações:

1. Valor para manutenção dos discentes nos auxílios subsídio moradia, subsídio alimentação, creche e vale transporte: R$
6.000.000,00.

2. Valor para abertura de auxílios para ingressantes 2022: R$ 870.000,00.
3. Valor para novos auxílios: R$ 1.500.000,00.

https://portal.unila.edu.br/prae
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Lembramos que estas possibilidades podem sofrer variações a depender do orçamento par�cipa�vo, em discussão com as
representações estudan�s.
 
 
Auxílios estudan�s: breve panorama
 
Na atualidade a PRAE conta com os seguintes auxílios de caráter permanente:
 
- Auxílio Subsídio Alimentação;
- Auxílio Subsídio Moradia;
- Auxílio Creche;
- Auxílio Dignidade Menstrual.
 
Avaliamos como importante dar con�nuidade às discussões e as construções cole�vas que vinham sendo feitas junto com a
comunidade de discentes sobre o orçamento par�cipa�vo, uma vez que toda e qualquer alteração no orçamento afeta primeiramente
aos discentes, logo a importância da tomada de decisões com os estudantes.
 
 
Medidas para atendimento das necessidades de assistência estudan�l:
 
- Manutenção dos programas de assistência estudan�l.
- Manutenção dos recursos orçados para os programas vigentes antes da pandemia
- Abertura de edital de auxílio instalação.
- Manutenção dos atendimentos e acompanhamentos dos discentes via contato eletrônico.
- Abertura do alojamento estudan�l.
- Serviço de atenção ao discente para apoio pedagógico.
- Atendimento psicológico online e presencial.
- Atendimento médico e de enfermagem por telemedicina e tele orientação.
- A�vidades cole�vas psicoeducacionais online e presencial.
- Sistema�zação de car�lhas online sobre os serviços de apoio aos discentes disponíveis na PRAE.
- Sistema�zação de car�lhas psicoeduca�vas.
- Edital para emprés�mo de smartphones para discentes que se mantenham em disciplinas híbridas.
- Abertura do cadastro da PRAE para avaliar demandas e direcionar as ações de maneira adequadas.
- Oficinas de acolhimento no alojamento estudan�l: oficinas transeuntes para acolhimento de discentes internacionais (oficinas já
iniciadas no ano de 2021 em colaboração com a UFPR).
- Edital de projetos saúde mental (previsão para o mês agosto/setembro). 
- Edital de projetos esporte e cultura (previsão para o mês de junho).
- Realização pela Seção de Serviço Social de análises documentais e de aferição de renda de forma presencial (entrega de
documentação) e também com o apoio de plataformas digitais
- Edital de auxílio digital para alunos matriculados em disciplinas híbridas considerando o tempo da disciplina.
- Reformulação/atualização/criação de instrumentos formais (portarias, resoluções, etc) a serem consideradas a par�r de novas
construções realizadas junto aos discentes no orçamento par�cipa�vo.
 
 
Abertura do Alojamento Estudan�l
 
Em referência específica à abertura do alojamento, pontuamos que:
 
- Apresentamos protocolo de biossegurança para o Comitê de Enfrentamento à Covid (no dia 15 de dezembro de 2021):
h�ps://portal.unila.edu.br/prae/alojamento-estudan�l
 
- O DEAS realizou pesquisa sobre vacinação contando com mais de 1.124 respostas. Os resultados foram apresentados ao Comitê no
dia 15 de dezembro de 2021 e amplamente divulgados nas páginas oficiais: h�ps://portal.unila.edu.br/prae/alojamento-estudan�l,
onde 738 discentes brasileiros responderam a pesquisa, 97,70% deles responderam ter se vacinado (ao menos iniciado o esquema
vacinal) e 386 discentes não brasileiros responderam a pesquisa, sendo que 88,35% �nham dado início ao esquema vacinal. É
importante frisar que esse cenário representa uma pesquisa realizada de 21 a 30 de setembro de 2021 e é possivelmente diferente
hoje com maior disponibilidade na oferta de vacinas.
 
- Uma vez aberto e com a retomada das aulas presenciais, haverá ônibus intercampi nos horários de aulas (horários específicos para o
alojamento).
 
- Considerando a vacinação dos países (que pode se dar em ritmo diferente ao do Brasil) optou-se por prorrogar a data de entrada no
alojamento estudan�l até o retorno das aulas presenciais (abril).
 
- Vacinação dos discentes, conforme resposta recebida da Secretaria de Saúde Municipal com o compromisso da vacinação.
 
- Apresentação de carteira de vacinação com esquema vacinal completo, ou um teste nega�vo para covid-19, realizado em até 72
horas antes de apresentar-se para assumir a vaga.
 
- Todos os residentes devem imediatamente providenciar a confecção ou atualização de seu cartão SUS no posto de saúde do Porto
Belo para acompanhamento de saúde.
 
- Referente à Psicologia foi realizada parceria de estágio no intuito de garan�r mais atenção à saúde mental dos discentes.

https://portal.unila.edu.br/prae/alojamento-estudantil
https://portal.unila.edu.br/prae/alojamento-estudantil


31/01/2022 17:55 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=602819

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=602819 3/3

 
- Edital específico sobre saúde mental no intuito de fortalecer esta temá�ca.
 
A�vidades espor�vas nos espaços �sicos do alojamento estudan�l
 
- Para a realização das a�vidades espor�vas foi realizado o cadastramento das salas de esportes no SIPAC, desta forma qualquer
servidor pode cadastrar a a�vidade.
 
-As a�vidades espor�vas não estão permi�das neste momento (janeiro e fevereiro de 2022) por conta da taxa elevada de contágios.
Assim que a taxa diminuir será permi�da de forma gradual.
 
 
Cenário 2: aumento de casos e aulas totalmente em ensino remoto voltando ao cenário de 2020/2021
 
- Manutenção dos programas de assistência estudan�l.
- Manutenção dos recursos orçados para os programas vigentes antes da pandemia.
- Atendimento e acompanhamento dos discentes via contato eletrônico.
- Maior controle no alojamento estudan�l
- Editais de apoio à inclusão digital.
- Editais de auxílios emergenciais.
- Atendimento psicológico online.
- Atendimento médico e de enfermagem online.
- Atendimentos dos setores de Serviço Social e Acompanhamento Pedagógico retornam a ser online.
- Avaliações do Serviço Social para aferição de renda retornam a ser apenas por plataformas digitais.
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