Universidade Federal de São Paulo
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de Permanência

Chamada de interesse para recebimento de cesta básica - Estudantes
PAPE / PBP e Auxílio Emergencial COVID-19
Prezado/a estudante,
Dando continuidade ao Plano Emergencial para Permanência Estudantil elaborado pela Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis (Prae) para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, informamos a compra de 400
cestas básicas com recursos realocados do Projeto Universidade Multicultural: A inclusão de indígenas e
quilombolas e a emancipação da trabalhadora doméstica, no intuito de atender, em caráter emergencial e
complementar, estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

As cestas básicas serão disponibilizadas para retirada nos Campi da Unifesp e respeitará todas as normas
sanitárias para prevenção da COVID-19. Outras formas para distribuição das cestas poderão ser construídas
após

o

levantamento

das

informações.

Serão considerados/as público-alvo desta ação estudantes beneficiários/as de um ou mais programas de
assistência estudantil citados a seguir:
•

Programa de Auxílio para Estudantes (PAPE);

•

Programa Bolsa Permanência (PBP) - MEC;

•

Programa Bolsa Permanência (PBP) - Indígena e Quilombola - MEC;

•

Auxílio Estudantil Emergencial COVID-19 (Edital PRAE nº 177/2020).

Os critérios para recebimento das cestas são:
1. Prioridade para estudantes indígenas e quilombolas;
2. Priorização de estudantes beneficiários dos Programas PAPE/PBP realizada a partir do menor Índice
de Classificação obtido em análise socioeconômica (perfis em situação de maior vulnerabilidade, de
acordo com a metodologia de análise vigente) realizada para concessão do(s) benefício(s);
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3. Estudantes com menor renda, contemplados pelo Edital Auxílio Estudantil Emergencial COVID-19
(Edital

PRAE

nº

177/2020).

As cestas básicas buscam atender uma família de até 4 pessoas e contém produtos consumidos pelas
populações indígenas e quilombolas. Os itens presentes nas cestas são: arroz, feijão, açúcar, sal, café, chá
mate, fubá, flocos para cuscuz, óleo, vinagre, macarrão, latas de sardinhas, ovos, mandioca e batata doce.
Possui

também

produtos

de

limpeza:

água

sanitária,

sabão,

álcool

e

detergente.

Alguns itens presentes na cesta básica são provenientes de agricultura familiar de maneira a contribuir com
essa parcela da população também afetada pela pandemia. O foco principal deste projeto será a distribuição
de 1.000 cestas básicas para população indígena e 1.000 para a população quilombola. Trata-se de uma
parceria com a UFABC que também receberá 400 cestas para estudantes.
Estudantes que queiram receber a cesta básica, deverão preencher o formulário de cadastro a seguir.

https://forms.gle/iQ7YSrrUMawxg65L6

Prazo para cadastramento: até 28.09.2020.

Entraremos em contato após o período de cadastramento para informações.

Em caso de dúvidas entre em contato através do e-mail: caap.prae@unifesp.br

São Paulo, 25 de setembro de 2020
Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de Permanência
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
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