Bo letim de Serviço Eletrô nico em
28 /0 8 /20 20

M inist ério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reit oria de Gest ão de Pessoas

PORTARIA Nº 305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020

A PRÓ – REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das compet ências
delegadas pela Port aria GR nº 1506/2017, de 11.07.2017, publicada no Diário
Oficial da União em 13/07/2017, seção 1, página 19, e
CONSIDERANDO a Port aria n° 3220, de 07/11/2019, que inclui, no rol de
compet ências delegadas por meio da Port aria GR n° 1506/2017, à Pró-Reit ora
de Gest ão de Pessoas a compet ência à prát ica do At o Administ rat ivo de
Expedição de Edit ais de Assist ência Est udant il;
CONS IDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Import ância Int ernacional pela Organização M undial de Saúde (OM S), em
30/01/2020, em decorrência da nova infecção humana pelo Covid-19 – novo
Coronavírus, at ualizada para sit uação de Pandemia em 11/03/2020;
CONSIDERANDO o Decret o Legislat ivo nº 06 de 20 de março de 2020, que
reconhece est ado de calamidade pública no Brasil;
CONS IDERANDO a Lei nº 13.979/2020, que det ermina M edidas para
enfrent ament o de emergência em saúde Pública de import ância Int ernacional de
Coronavírus-COVID-19, responsável pelo surt o de 2019;
CONSIDERANDO as diret rizes definidas pelo M inist ério da Saúde na Port aria
nº 356/2020, que dispõe sobre a regulament ação e operacionalização do
dispost o na Lei 13.979/2020, de 6 de fevereiro de 2020, que est abelece as
medidas para enfrent ament o da emergência de saúde pública de import ância
int ernacional, decorrent es do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Declaração de emergência em Saúde Pública de import ância
Nacional, expressa na Port aria n° 188/GM /M S/2020, do M inist ério da Saúde;
CONSIDERANDO as Port arias GR nº 453 e 466 de 05 de março de 2020, que
inst it uem o Comit ê Int erno de Enfrent ament o do Surt o Epidemológico de
Coronavírus, at ualizadas pela Port aria GR nº 646, de 19/05/2020, que dispõe
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Coronavírus, at ualizadas pela Port aria GR nº 646, de 19/05/2020, que dispõe
sobre a recomposição do Comit ê Int erno de Enfrent ament o do Surt o
Epidemiológico de Coronavírus da UFAM , definindo suas at ribuições e dando
out ras providências;
CONSIDERANDO a Port aria GR n° 626 de 13 de março de 2020, com a
det erminação de suspensão das at ividades presenciais acadêmicas e
administ rat ivas em t oda a Universidade por inicialment e quinze (15 dias) período de 16/03/2020 a 30/03/2020, post eriorment e convert ida para prazo
indet erminado pela Decisão Ad Referendum CONSUNI 01/2020;
CONSIDERANDO o Calendário Acadêmico Especial para a Graduação com
Ensino Remot o Emergencial - ERE, aprovado pela Resolução Resolução nº
003/2020-CONSEPE, de 12 de agost o de 2020;
CONSIDERANDO as diret rizes do Programa Nacional de Assist ência Est udant il
– PNAES, inst it uído pelo Decret o nº 7.234, de 19 de julho de 2010;
CONSIDERANDO a Port aria Progesp nº 280, de 28 de julho de 2020, que
Suspende o envio e acompanhament o, a part ir de 01/08/2020, dos Relat órios
do Acompanhament o Acadêmico – RAAs no sist ema ecampus, dos Edit ais de
Auxílios de Assist ência Est udant il/PNAES em vigor na Capit al e nas 05 (cinco)
Unidades Fora da Sede, det erminando que os (às) est udant es beneficiários (as)
dos Auxílio Residência Universit ária – RUNI (em vigor nos Campi do
ICET/It acoat iara, ICSEZ/Parint ins e INC/Benjamin Const ant ) e M oradia
(Capit al, IEAA/Humait á e ISB/Coari) providenciaem, no sist ema e-campus,
leit ura e ciência
no respect ivo formulário de Aut odeclaração, est ando de
acordo com t odas as condições e prest ação de informações descrit as no cit ado
document o;
CONSIDERANDO o processo SEI 23105.027203/2020-22, que versa sobre
consult a de Edit ais de Assist ência Est udant il em t empos de pandemia, com
parecer da Assessoria Técnica de Gest ão de Pessoas (ATGP);

RESOLVE:

Art . 1° - Suspender, a part ir de 01 de set embro de 2020, na Capit al e nas
05 (cinco) Unidades Fora da Sede os Edit ais em vigor de Auxílios da Assist ência
Est udant il/PNAES a seguir elencados, enquant o perdurar o est ado de
suspensão das at ividades acadêmicas e administ rat ivas presenciais.

Quadro 1 – Auxílios de Assist ência Est udant il/PNAES
Modalidade

de

Campi
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Modalidade
Auxílio

de

Campi

Edit al (nº)

M anaus

007/2020/M ANAUS/DAEST/PROGESP
006/2020/IEAA/DAEST/PROGESP

Acadêmico

Modalidade
Auxílio

de

Moradia

Modalidade
Auxílio

Residência
Universit ária
RUNI

de

-

IEAA/Humait á

038/2019/IEAA/DAEST/PROGESP

ISB/Coari

040/2019/ISB/DAEST/PROGESP

ICET/It acoat iara

043/2019/ICET/DAEST/PROGESP

INC/Benjamin
Const ant

046/2019/INC/DAEST/PROGESP

ICSEZ/Parint ins

050/2019/ICSEZ/DAEST/PROGESP

Campi

Edit al (nº)

M anaus

007/2020/M ANAUS/DAEST/PROGESP

IEAA/Humait á

038/2019/IEAA/DAEST/PROGESP
006/2020/IEAA/DAEST/PROGESP

ISB/Coari

040/2019/ISB/DAEST/PROGESP

Campi

Edit al (nº)

ICET/It acoat iara

044/2019/ICET/DAEST/PROGESP

INC/Benjamin
Const ant

047/2019/INC/DAEST/PROGESP

ICSEZ/Parint ins

051/2019/ICSEZ/DAEST/PROGESP

Art . 2° - Det erminar o remanejament o, a part ir de 01 de set embro de 2020,
dos (as) est udant es beneficiários (as) dos Auxílios de Assist ência
Est udant il/PNAES cujos Edit ais est ão elencados no Quadro 1 do Art . 1° e do
Auxílio Transport e Int ermunicipal dispost o no Edit al nº 049/2019 - INC/DAEST/
PROGESP, para o Auxílio Aliment ação Emergencial, no valor de R$ 1.000,00 (Um
M il Reais) mensais.
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Art . 3° - O Auxílio Aliment ação Emergencial será ofert ado enquant o perdurar o
est ado de suspensão das at ividades acadêmicas e administ rat ivas presenciais.
Art . 4° - O pagament o do Auxílio Aliment ação Emergencial se dará at é o 10° dia
út il do mês.
Art . 5° - Em caso de ret orno de pagament o por problemas nos dados bancários
do (a) discent e beneficiário( a), o (a) mesmo (a) t erá um prazo de 5 (cinco) dias
út eis para regularizar a sit uação e informar ao respect ivo Campi onde est á
mat riculado (a). O não cumpriment o do prazo est abelecido nest e art igo t orna o
pagament o discricionário, podendo ser pago ou não, conforme disponibilidade
financeira.
Art . 6° - Em final de exercício financeiro o prazo est abelecido no art . 5° poderá
sofrer redução.
Art . 7° - O Auxílio Aliment ação Emergencial est á sujeit o à rest rição
orçament ária. Caso ocorra insuficiência ou cont ingenciament o de recursos
financeiros, poderá haver descont inuidade no pagament o dos auxílios.
Art . 8° - Cada Campi realizará, mensalment e, o envio das LC’s ao
DAEST/ProGesp, para fins de pagament o do Auxílio Aliment ação Emergencial,
seguindo a mesma sist emát ica de fluxo de pagament o dos Auxílios de
Assist ência Est udant il/PNAES suspensos pela present e Port aria.
Art . 9° - O (a) est udant e beneficiário (a) que vier a desist ir, t rancar o curso,
ou qualquer out ra sit uação que configure
encerrament o de vínculo
inst it ucional, deverá informar imediat ament e ao respect ivo Campi onde est ava
mat riculado, para fins de desligament o do auxílio aliment ação emergencial.
Art . 10 - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Maria Vanusa do Socorro de
Souza Firmo, Pró-Reitora, em 28/08/2020, às 17:03, conforme horário
oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0293613 e o código CRC D2EDC359.
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