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A Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPAE) tem
desenvolvido algumas ações desde março de 2020 para enfrentar a
disseminação do COVID-19 e seus impactos na permanência
estudantil. Este Boletim vem descrever algumas delas.
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Ações de assistência estudantil
criadas durante a pandemia
A Reitoria emitiu a portaria Nº 243, de 10 de
Junho de 2020, que regulamenta as ações
complementares de assistência estudantil na
Unilab durante o período de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), sendo estabelecidas as
seguintes medidas:

Boletim Propae

1

Boletim Informativo Propae

maio/junho 2020

225
auxílios
emergenciais
para estudantes
brasileiros/as e
internacionais
no período de
suspensão
das
atividades
acadêmicas.
OBS.:
Estudantes
com
auxílio
emergencial
deferido recebem o
auxílio por dois
meses.

120 ajudas de custo de
alimentação
para
estudantes do Programa
Pró-acolher do primeiro
semestre
da
entrada
2020.1;
OBS.: Estudantes com ajuda
de custo de alimentação
irão recebê-la enquanto os
Restaurantes Universitários
estiverem fechados.
888 ajudas de custo de
alimentação
para
estudantes internacionais
que
recebem
auxílio
moradia;
OBS.: Estudantes com ajuda
de custo de alimentação irão
recebê-la
enquanto
os
Restaurantes Universitários
estiverem fechados.

Através
do
edital
CIEC/PROPAE n° 01/2020,
foram fornecidas:
41 ajudas de custo de
deslocamento para os/as
estudantes brasileiros/as
retornarem para suas
residências familiares;
304 estudantes
brasileiros e
internacionais
contemplados(as) para
ajuda de custo de
alimentação;
OBS.: Estudantes com ajuda de
custo de alimentação irão
recebê-la enquanto os
Restaurantes Universitários
estiverem fechados.

No total, foram investidos R$ 1.125.060,00 em ajudas de custo e auxílios
emergenciais desde março com o recurso que seria utilizado para
pagamento dos Restaurantes Universitários que tiveram suas atividades
suspensas.
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1462 estudantes recebem auxílio
moradia;

(tendo

sido

investidos

aproximadamente R$ 2.883.140,00
nesse auxílio até junho);
1387 estudantes recebem auxílio
alimentação; (tendo sido investidos
aproximadamente R$ 1.085.561,00
nesse auxílio até junho);
269 estudantes recebem auxílio
social;

aproximadamente

Continuidade dos auxílios do
programa de assistência
estidantil (PAES)
Nesse

período

de

suspensão

(tendo

sido

investidos

R$

546.509,00

nesse auxílio até junho).
Quanto

das

ao

Programa

Permanência,

este

está

Bolsa
sendo

atividades acadêmicas, os auxílios do

homologado normalmente. Qualquer

Programa

orientação emitida pelo Ministério da

(PAES)

da

de

Assistência
UNILAB

Estudantil

deverão

ser

mantidos em sua integralidade, com

Educação

será

devidamente

comunicada aos beneficiários.

exceção do auxílio transporte. A Portaria
Nº 243 da Reitoria também estabelece

241

que os calendários de renovação dos

quilombolas

contemplados/as

auxílios cuja vigência se encerrem nesse

(tendo

investidos

período

automaticamente

1.589.400,00 diretos do Governo

prorrogados até o retorno das atividades

Federal via Ministério da Educação

presenciais,

nesse auxílio até junho).

serão
ainda

sem

previsão.

É

estudantes
sido

indígenas

R$

importante salientar que:
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Mais ações de permanência
estudantil

Canal de comunicação e suporte
remoto para estudantes da UNILAB

Canal de comunicação direta para
orientações em saúde com a equipe
da medicina, enfermagem e nutrição
pelo email (coase@unilab.edu.br ) e
pelo

whatsapp

085

96886793

da

Coordenação de Assistência à Saúde
do Estudante;
Foram realizados desde o dia 18 de
março a 19 de junho de 2020: 171
acolhimentos em saúde virtuais.
Canal de comunicação para escuta em
saúde

mental

para

estudantes

da

Coordenação de Assistência à Saúde
do

Estudante

(http://www.unilab.edu.br/wp-

que sejam mães e pais com filhos/as
a partir da parceria Casa Encantada
e CIADI: 085 99813-7545
Cooperação
extensão

com

Clínica

o

projeto

de

da

Saúde,

de

responsabilidade da prof.ª Fatima
Bertini, para abertura do curso Online em escuta Psicossocial - como
espaço de acolhimento em grupo,
troca

de

fortalecimento

experiências
em

e

tempos

de

pandemia. As inscrições ocorrem na
página

do

instagram

@unilaboficialoficial

-

Link

do
para

inscrição na BIO.

content/uploads/2020/04/Escutaem-Saude-Mental.pdf)
Foram registrados

desde 14 de

abril a 19 de junho de 2020: 102
atendimentos em teleorientação e
escuta em saúde mental.
Canal

único

psicossocial

para

acolhimento

prioritário

dos

casos

envolvendo violência contra mulher,
contra população LGBTQI+, contra
estudantes indígenas,
internacionais:
96886793

da

quilombolas e

whatsapp
Coordenação

085
de

Assistência à Saúde do Estudante;
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Canal

de

comunicação

dos

estudantes com os profissionais
de Serviço Social do Núcleo de
Atendimento Social ao Estudante
ocorre

através

do

email

nase@unilab.edu.br,
realizadas
acerca

tanto
dos

permanência
demais

sendo
orientações

auxílios
estudantil,

orientações

de
como

remotas

sobre direitos sociais.

Contribuição na elaboração da pesquisa censitária sobre situação
estudantil durante suspensão de aulas (COVID-19) com tópico sobre
saúde mental e sobre acolhimento de propostas para melhorar nossos
serviços no período da pandemia desenvolvido pelo Comitê Institucional
de Enfrentamento ao Covid-19 (Ciec/Unilab). Soubemos da instabilidade
da rede e da dificuldade de acesso, mas é muito importante a participação
de todos/as no questionário. Nos próximos dias, os/as estudantes que nao
conseguiram responder o questionário, receberão ligações telefônicas
com a equipe da pesquisa para responder o questionário. Fique atento/a.

Dúvidas ou sugestões, abrimos um novo canal de comunicação no email
atendimentopropae@unilab.edu.br e no whatsapp 085 99204-9294.
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RESUMO (AUXÍLIOS)

241

INDÍGENAS E
QUILOMBOLAS
inseridos no Bolsa
Permanência.
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1578

ESTUDANTES

1901

ESTUDANTES

contemplados/as com apoio
financeiro extra (ajudas de
custo e auxílio emergencial)
no período da pandemia.

com auxílios ativos no
Programa de Assistência
Estudantil (PAES) da UNILAB
(1005 brasileiros e 896
internacionais).

6

Boletim Informativo Propae

maio/junho 2020

RESUMO (AÇÕES)
Ações de permanência
estudantil no período de
suspensão do calendário
acadêmico
Dúvidas gerais PROPAE:
atendimentopropae@unilab.edu.br
e no whatsapp: 085 992049294

Dúvidas sobre auxílios e direitos
sociais: nase@unilab.edu.br

Orientações em saúde com a
equipe

de

enfermagem,

?

medicina,
psicologia

nutrição: coase@unilab.edu.br

?

ou whatsapp 085 96886793

Agendamento do Serviço de
escuta

em

saúde

mental:

whatsapp 085 96886793
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RESUMO (AÇÕES)
Contato do Observatório da
Vida Estudantil (OBSERVE)
do Malês:
observe.ba@unilab.edu.br
e do Ceará:
observe@unilab.edu.br
Instagram: @observeunilab
Acolhimento

psicossocial

prioritário

dos

casos

envolvendo violência contra
mulher,
Canal de comunicação e suporte de
estudantes mães e pais:
085 99813-7545
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contra

população

LGBTQI+, contra estudantes
indígenas,

quilombolas e

internacionais:
whatsapp 085 96886793
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