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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS

RETIFICAÇÃO Nº 1 - CHAMADA INTERNA PRAEC N.º 11/2021

CONCESSÃO DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EMERGENCIAL 

 

O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no
uso de suas atribuições legais e estatutárias, e de acordo com os termos do processo protocolado sob o
nº 23100.015320/2021-74, re�fica a Chamada Interna de cadastramento para a concessão de cestas
básicas a �tulo de alimentação complementar aos discentes da Universidade Federal do Pampa, que se
encontram em insegurança alimentar e que estejam matriculados em cursos de graduação presencial e
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em conformidade com o estabelecido no Decreto nº
7.234/2010, o qual dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudan�l – PNAES, com a
Resolução Consuni/Unipampa nº 84/2014 e com a Instrução Norma�va Unipampa nº 20/2021, que
regulamenta o Programa de Apoio Emergencial, nos seguintes termos:

 

Onde se lê:

(...)

6.1. A inscrição compreende o preenchimento do formulário de inscrição específico, disponibilizado no
Sistema de Gestão Unificada de Recursos Ins�tucionais – GURI, pelo
endereço h�ps://guri.unipampa.edu.br/, conforme instruções daquela plataforma e será feita uma única
vez para cada processo. Dessa forma, os discentes já inscritos, nos meses subsequentes, devem somente
enviar o formulário de solicitação (Anexo 2).

(...)

 

Leia-se:

(...)

6.1. A inscrição deverá ser realizada uma única vez para cada processo e compreende o preenchimento
do formulário de inscrição específico, disponibilizado no Sistema de Gestão Unificada de Recursos
Ins�tucionais – GURI, pelo endereço h�ps://guri.unipampa.edu.br/, no “Portal do Aluno”, selecionando a
opção “Solicitar Bene�cios”. Dessa forma, os discentes já inscritos nos meses subsequentes devem
somente enviar o formulário de solicitação (Anexo 2).

(...)

 

 

Bagé, 17 de setembro de 2021.

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 17/09/2021 

https://guri.unipampa.edu.br/
https://guri.unipampa.edu.br/
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Carlos Aurélio Dilli Gonçalves

Pró Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários

 

 

 

Assinado eletronicamente por CARLOS AURELIO DILLI GONCALVES, Pró-Reitor(a) de Assuntos
Estudan�s e Comunitários, em 17/09/2021, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, de acordo
com as norma�vas legais aplicáveis.

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 0617687 e
o código CRC 756C7AE9.

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

