Universidade Federal de São Paulo
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
INÍCIO DE 2015, ORÇAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS E
ESCLARECIMENTOS SOBRE BOLSAS E AUXÍLIOS
CONHEÇA OS FATOS DE FATO
Aos(às) Estudantes da Unifesp,
Caros(as) estudantes, desejamos bom retorno ao ano letivo e boas vindas aos(às) calouros(as),

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) cuida da permanência dos estudantes e demais
assuntos relacionados a isso e articula com todas as outras Pró-Reitorias para que a vida estudantil seja
plena. Buscamos, dentro das nossas possibilidades, dar condições aos estudantes para estudarem.
Muitos de vocês estão iniciando na Unifesp agora, ainda não conhecem toda
estrutura. Sabemos também que muitas informações a respeito da Unifesp e da permanência estudantil
estão circulando. Por este motivo a Prae esclarece que:
1. Mantém seu compromisso com a permanência de todos(as) estudantes, em especial aqueles
com comprovada vulnerabilidade socioeconômica;
2. A Prae não pretende realizar cortes, pois visa a sua permanência na universidade;
3. Se o repasse de verbas não for suficiente para a manutenção das políticas de permanência
estudantil, a Prae estará junto com todos nas reivindicações por elas;
4.

No último Conselho de Assuntos Estudantis aprovamos uma moção de repúdio contra o corte
de verbas. A mesma foi protocolada no Consu e publicada na Página da Prae
(http://www.unifesp.br/reitoria/prae/);

5. Estamos trabalhando de todas as formas para atender aos estudantes, em especial na
manutenção dos Restaurantes Universitários (RUs), nas bolsas e nos auxílios alimentação,
moradia, creche e transporte.
Esperamos poder manter e melhorar nossos programas de permanência estudantil, e sempre
estaremos ao lado dos nossos estudantes visando a garantia de condições para o ensino, pesquisa e
extensão.
Esclarecimentos importantes sobre AUXÍLIOS E BOLSAS:


Os auxílios do Edital do Programa de Auxílio Para Estudantes da Unifesp (PAPE), de
moradia, alimentação, transporte e creche ESTÃO SENDO PAGOS NORMALMENTE. NÃO
HOUVE CORTE NENHUM nos programas de permanência da Prae;



A Prae recebeu em janeiro, fevereiro e março o valor integral de seu orçamento Plano
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) (isso significa 1/12 de $8.257.364,00 a cada
mês). Tal verba é utilizada com auxílios permanência (moradia, alimentação, transporte e
creches, Bolsas de Iniciação à Gestão e subsídio de restaurantes universitários);
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A Prae recebeu em janeiro, fevereiro e março os valores correspondentes da verba Promisaes e
Incluir nos valores R$59.712,00 e 108.552,00 respectivamente;



No momento TODAS as Universidades Federais devem atender ao Decreto Federal
8.389/2015, por isso a Prae teve que suspender duas viagens que haviam sido contempladas
pelo edital de transportes e suspendeu novos editais até que haja a votação da Lei
Orçamentária Anual (LOA). NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE ATIVIDADES,
SOMENTE SUSPENSÃO ATÉ QUE SE DEFINA O ORÇAMENTO;



Como em todo semestre, após fechamento das pastas verdes, quando conhecemos o histórico
escolar dos auxiliados, alguns estudantes têm seus auxílios cortados em acordo com as normas
do edital PAPE. Os mesmos recebem comunicado dos Núcleos de Apoio ao Estudante (NAEs)
através do email institucional da Unifesp;



Os estudantes dos campi de Diadema, Baixada Santista e São Paulo que recebem auxílios do
Programa Bolsa Permanência (PBP), que é PAGO DIRETAMENTE PELO GOVERNO
FEDERAL, SOFRERAM COM O ATRASO DE PAGAMENTO PELO MEC da parcela de
janeiro. Tal pagamento não é efetuado pela Prae, APENAS REPASSAMOS OS DADOS AO
MEC. A Prae está em contato diário com o MEC para buscar minimizar os inúmeros prejuízos
causados pelo atraso. Vide informes divulgados em nossa página. NÃO TIVEMOS
INFORMAÇÕES NOVAS ATÉ O MOMENTO;



APESAR DAS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, TODOS OS CAMPI TIVERAM SEUS
CONTRATOS COM RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS E COM AS REFEIÇÕES
SUBSIDIADAS PELA PRAE. Apenas o Campus SP encontra-se fechado por questões do
próprio Campus, e que não se devem ao corte orçamentário e sim a inúmeras dificuldades na
contratação
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(http://www.unifesp.br/campus/sao/). A Prae e a Reitoria estão sempre à disposição dos
Campi quando necessário, mas a responsabilidade dos contratos é dos Campi;


PROJETOS E CONCURSOS PARA MORADIAS ESTUDANTIS CONTINUAM EM
CURSO. Foram realizados os concursos para os Campi de Osasco e de São José dos Campos
e os ganhadores serão anunciados em 17 de março de 2015 em cerimônia na Reitoria. Outros
concursos dependem somente da definição, pelos campi, de terrenos para tal fim;



SOBRE O PASSE LIVRE, sabemos que há dificuldades na operacionalização e inúmeras
necessidades de ajustes no transporte de estudantes para o Campus Guarulhos. A Prae esteve,
junto com a direção do Campus e comissão de estudantes, com o Presidente da EMTU, em
06/03 E SOLICITOU QUE A LISTA DE ESTUDANTES DA UNIFESP SEJA ATENDIDA
COM PRIORIDADE PELA EMPRESA;
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A RESPEITO DAS DIFICULDADES EM PAGAR TAXAS DE CARTÓRIO PARA
PEDIDOS DE CONCESSÃO DO EDITAL PAPE, informamos que estamos avaliando
alternativas e divulgaremos em breve. No momento pedimos que as assistentes sociais dos
NAEs sejam informadas desta dificuldade, quando for o caso, de modo que possam definir
alternativas que não impeçam os pedidos.
NO MOMENTO há uma expectativa para que o orçamento da União (LOA) seja aprovado o

mais breve possível e para que NÃO HAJA CORTES. O momento requer atenção e temos repassado
tudo ao Conselho de Assuntos Estudantis, ao Consu e em audiências públicas.
Assim que precisamos da definição de como serão os repasses de 2015 para a tomada de
quaisquer providências e decisões. Estas como sempre, se darão com participação da comunidade e
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ORÇAMENTO JÁ E SEM CORTES!

Atenciosamente,

Andrea Rabinovici
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, Unifesp.
São Paulo, 12/03/2015
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