UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

COMUNICADO 25/2020 (retificado)
A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, considerando:
A Portaria 103/2020 do Gabinete da Reitoria da UFBA que suspendeu atividades presenciais e a Resolução
do 04/2020 do CONSUNI (https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/resolucoes/resolucao_consuni_04.20202signed.pdf ) que dispõe sobre atipicidade dos semestres 2020.1 e 2020.2 e trata do caráter especial do
semestre 2021.1
Que conforme resolução citada no semestre letivo 2021.1 as atividades acadêmicas e administrativas serão
desenvolvidas em modalidade não presencial, nesse sentido a equipe da PROAE continuará em trabalho
remoto.
Resolve:
Informar que os benefícios atualmente pagos pela
mantidos .

Política de Assistência Estudantil da UFBA estão

Recomendar que todos/as os/as estudantes cadastrados na PROAE, solicitem inscrição em componentes
curriculares no próximo semestre letivo especial 2021.1. A não solicitação de componentes deve ser
justificada através do formulário de renovação.
Informar que a Renovação de Benefícios 2021.1 será obrigatória e continuará a ser feita online no período de
05/02 a 06/03/2021 através de edital a ser publicado posteriormente.
A Renovação de Benefícios 2021.1 substituirá a Renovação de Benefício 2020.1 (Edital 07/2020).
Abrir a seleção para novos beneficiários/as no semestre letivo especial 2021.1 em caráter excepcional através
de Edital Unificado até que haja retorno à seleção dos auxílios regulares, o que requer acompanhamento
presencial.
O Edital Unificado 2021.1 é destinado exclusivamente a estudantes que não dispõem de nenhum tipo de
auxílio na PROAE, ou tenham apenas auxílio transporte ou alimentação.
Que a abertura de novos editais de auxílios regularmente oferecidos semestralmente pela PROAE (Moradia,
Transporte, Alimentação, Residência, Creche) retornarão quando do reinício das atividades presenciais na
UFBA.
Será oferecido acesso à internet para realização da renovação através dos espaços do Projeto Tendas Virtuais
(PAF II – Ondina).
Recomendar a inscrição de estudantes no Projeto Tendas Virtuais para o acesso a computadores na UFBA
(PAF II – Ondina), em obediência aos critérios de segurança sanitária. Link da inscrição
https://pesquisa.ufba.br/index.php/survey/index/sid/826747/newtest/Y/lang/pt-BR
A continuidade do Edital de Apoio para Acesso à Internet (Chip), inclusive para a pós-graduação e do Edital
de Auxílio de Apoio à Inclusão Digital a serem publicados posteriormente.
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