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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS

PORTARIA PRAEC Nº 01, DE 03 DE JUNHO DE 2019

 

O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PAMPA, no uso de suas atribuições, delegadas pela Norma Operacional Unipampa n.º 01, de 13 de
março de 2019, que ins�tui o Programa de Apoio ao Residente da Moradia Estudan�l, 

CONSIDERANDO a necessidade de ins�tuir o valor e a periodicidade do Auxílio Manutenção,
des�nado aos discentes residentes das Moradias Estudan�s da UNIPAMPA, bem como definir os
procedimentos necessários para a requisição e a manutenção do bene�cio;

CONSIDERANDO as especificidades da Moradia Estudan�l do Campus Santana do
Livramento, especialmente, o uso cole�vo de banheiros, cozinha e salas de estar e estudos e uso
compar�lhado de móveis, eletrodomés�cos, televisores e computadores;

CONSIDERANDO que o uso compar�lhado dos espaços �sicos e da mobília implica no
envolvimento solidário de todos os discentes moradores, a fim de garan�r as condições higiênicas e
sanitárias do prédio e da conservação do mobiliário,

RESOLVE:
Art. 1º O Auxílio Manutenção será concedido mensalmente aos estudantes beneficiários das

vagas da Moradia Estudan�l, com a finalidade de apoiar os residentes nos gastos necessários para a
manutenção de móveis, eletrodomés�cos, equipamentos e utensílios de cozinha, limpeza e conservação
das Moradias Estudan�s.

Art. 2º O valor mensal do auxílio será de R$ 100,00, para os discentes moradores da Casa do
Estudante do Campus Santana do Livramento.

Art. 3º Os discentes residentes poderão requerer o Auxílio Manutenção a qualquer tempo, a
par�r do ingresso efe�vo na Moradia Estudan�l, mediante solicitação junto ao Núcleo de Desenvolvimento
Educacional – NuDE – do respec�vo campus.

Art. 4º São deveres dos residentes da Moradia Estudan�l do Campus Santana do
Livramento, para a con�nuidade do Auxílio Manutenção:

I. par�cipar dos mu�rões de limpeza, organizados pela Diretoria Local da Moradia
Estudan�l;

II. contribuir financeiramente para a aquisição de materiais e equipamentos necessários
para a limpeza da Moradia Estudan�l;

III. zelar pela limpeza da Moradia Estudan�l;
IV. contribuir financeiramente para a manutenção e a conservação dos móveis,

eletrodomés�cos e equipamentos e utensílios de cozinha;
V. contribuir para a aquisição de lâmpadas, chuveiros, vidros e materiais de pequeno valor

necessários para o conserto e reparos no imóvel;
VI. contribuir para a aquisição de equipamentos e utensílios domés�cos.
Parágrafo único. As contribuições financeiras serão organizadas pela Diretoria Local da

Moradia Estudan�l, observado como limite máximo mensal o valor do Auxílio Manutenção.
Art. 5º O conserto dos móveis, equipamentos e utensílios de propriedade da Unipampa,

deverão ser autorizados e supervisionados pela Coordenação Administra�va do Campus Santana do
Livramento.
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Art. 6º Os pequenos reparos e os serviços de manutenção, que necessitarem de mão-de-
obra especializada, deverão ser realizados pelo Setor de Infraestrutura da Coordenação Administra�va do
Campus Santana do Livramento.

§1º Os materiais necessários para a realização das manutenções serão custeados pelos
estudantes moradores.

§2º Quando o Setor de Infraestrutura não puder realizar os reparos ou os serviços de
manutenção, a Diretoria Local da Moradia Estudan�l poderá contratar profissionais para execução destes,
mediante autorização prévia do Coordenador Administra�vo do Campus Santana do Livramento.

Art. 7º O não cumprimento dos deveres estabelecidos neste documento norma�vo,
acarretará no cancelamento da concessão do Auxílio Manutenção.

Parágrafo único. Nos casos de cancelamento da concessão do auxílio, o discente residente
poderá requerer o Auxílio Manutenção, novamente, após seis meses da data do cancelamento.

Art. 8º Caberá à Diretoria Local da Moradia Estudan�l fazer cumprir os deveres
estabelecidos nesta Portaria, devendo informar ao Conselho Local da Moradia Estudan�l, ou a Pró-Reitoria
de Assuntos Estudan�s e Comunitários, qualquer falta come�da pelos discentes residentes.

Art. 9º O Conselho Local da Moradia Estudan�l do Campus Santana do Livramento deverá
realizar vistoria quinzenal, a fim de avaliar as condições higiênicas e sanitárias da Moradia Estudan�l, bem
como da conservação da sua mobília.

Art. 10 O Conselho Local da Moradia Estudan�l deverá emi�r parecer de vistoria, no qual
relatará as condições em que se encontram as instalações e o mobiliário, conforme dispõe o ar�go 9º,
desta Portaria.

Parágrafo único. Os pareceres deverão ser encaminhados à Pró-Reitoria de Assuntos
Estudan�s e Comunitários em até cinco dias úteis.

Art. 11 Havendo dois pareceres nega�vos do Conselho Local da Moradia Estudan�l será
suspenso o Auxílio Manutenção para todos os discentes moradores.

Art. 12 A suspensão cole�va do Auxílio Moradia poderá ser revista a qualquer tempo, por
ato do Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários.

Art. 13 Caberá a Divisão de Assistência Estudan�l estabelecer o fluxograma processual para
concessão do Auxílio Manutenção.

Art. 14. A concessão do Auxílio Manutenção será autorizada pelo Coordenador de Assuntos
Estudan�s e Comunitários, após parecer da Divisão de Assistência Estudan�l.

Art. 15 Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador de Assuntos Estudan�s e
Comunitários, em primeira instância, e pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários, em
segunda e úl�ma instância.

Parágrafo único. Nos casos que envolver a fiscalização dos deveres dos discentes, será
ouvido, previamente, o Conselho Local da Moradia Estudan�l.

Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação no Bole�m de Serviço
Eletrônico da Unipampa.

 

Diogo Alves Elwanger

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários

Documento assinado eletronicamente por DIOGO ALVES ELWANGER, Pró-Reitor(a) de Assuntos
Estudan�s e Comunitários, em 03/06/2019, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0088188 e
o código CRC B49A9613.
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