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NOTA INFORMATIVA

SEÇÃO DE BOLSAS

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIO

Informamos  que  Inicia  HOJE  24/04/2020  (sexta-feira)  até
28/04/2020 (terça-feira)     prazo para Atualização de cadastro para estudantes que
já solicitaram o AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIO, OU SEJA, estudantes que
permaneceram no campus desde o dia 24 de março de 2020 (data de suspensão das
atividades do Restaurante Universitário – RU). 

Reiteramos que SOMENTE ALUNOS QUE PERMANECERAM todo esse período
de isolamento na casa TEM DIREITO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL.

O primeiro cadastro foi realizado com base nos registros do RU de quem estava
realizando as refeições e retirando as distribuições, e, presencialmente no RU naqueles
dias.

Deste cadastro, após a análise realizada anteriormente e já informada neste canal
de comunicação,  A PRAE divulga Lista de Alunos habilitados para atualização
do cadastro AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIO na ABA EDITAIS
– EDITAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIO,ou  seja,  os  que
poderão se cadastrar novamente para receberem em Maio/2020.

E disponibiliza  Formulário  online  para  atualização de
cadastro AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIO no
link <   https://forms.gle/eSM9qSdr7AF7XqoSA    >  

Reafirmamos  que devido  a  suspensão  das  atividades  presenciais  dado  a
necessidade de isolamento social para a não propagação do coronavírus, alunos
que foram para suas residências de origem não devem retornar para as casas dos
estudantes enquanto a quarentena permanecer vigente.

https://forms.gle/eSM9qSdr7AF7XqoSA


Nas dualidades constatadas no cruzamento de dados, o aluno que recebeu os 2
(dois) auxílios (transporte excepcional  e alimentação extraordinário) deverá ressarcir  o
erário no valor recebido, integralmente.

Qualquer  alteração/atualização  será  devidamente  informada  e  divulgada  pela
administração central e por esta Pró-Reitoria nos sites oficiais.

Contamos com a colaboração e o senso de responsabilidade coletiva de todos para
impedir o avanço da epidemia.

Solicitamos  a  todos  ampla  divulgação  desta  nota  informativa.

Santa Maria – RS, 24 de Abril de 2020. 
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