
Sobre o contexto das negociações com o grupo de egressos dos cursos 
Humanidades e ingressantes nas terminalidades na Bahia e Ceará 

  
A Administração Superior da Unilab destaca, em primeiro lugar, que não houve corte 
nem atraso dos auxílios pecuniários do Programa de Assistência Estudantil da Unilab 
(PAES) durante o ano de 2018. O repasse dos auxílios vem sendo realizado com 
regularidade até o 10° dia útil de cada mês.  
  
A situação geradora do impasse com estudantes que culminou na ocupação de 
dependências administrativas do Campus dos Malês e da Reitoria advém do fato de 
que, no último processo de transição do 1º para 2º ciclo dos cursos de Humanidades, 
alguns estudantes ficaram de 06 a 28/06/2018 com status “formado” e, por isso, sem 
vínculo ativo com a instituição e alguns fora da vigência do termo de compromisso do 
programa de assistência. Ficaram, portanto, impossibilitados de receber repasses 
financeiros do programa de assistência. 

  
Conforme reunião realizada no último dia 25/07, tanto a partir de providências que já 
vinham sendo encaminhadas institucionalmente pela Prograd e Propae quanto por 
atendimento à solicitação do grupo de estudantes recém-formados nos campi do Ceará 
e Bahia, uma comissão foi constituída para discutir sobre a transição para as 
Terminalidades e as alternativas para resolver de forma definitiva esses impactos na 
assistência estudantil. A reunião inicial está prevista para 01/08/2018. 
  
A instituição está adotando providências para apoiar a permanência dos discentes na 
Unilab até sua reinserção no PAES: liberação de acesso ao Restaurante Universitário, 
já em vigor desde o dia 18/07/2018; repasse de dois (02) auxílios emergenciais, que 
devem ser formalmente solicitados pelos estudantes no processo de transição nos dias 
30 (segunda-feira) e 31 (terça-feira) via preenchimento e encaminhamento de formulário 
específico. 
  
Ficou acertado que se discuta a reivindicação dos estudantes de pagamento de um 
terceiro auxílio emergencial. A instituição deve analisar a questão e levar conclusões 
em uma nova reunião na terça-feira (31). 
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