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INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 1 / 2022 - PROAE (11.31)

Nº do Protocolo: 23077.033707/2022-28
Natal-RN, 22 de março de 2022.

 

Estabelece as orientações técnicas/administrativos relacionadas
ao funcionamento da PROAE e ao acesso do Programa de
Assistência Estudantil, por parte dos estudantes, com
o retorno das atividades acadêmicas presenciais na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.

A PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2020;
CONSIDERANDO o Protocolo de Biossegurança da UFRN, instituída pela Portaria nº 1141/2021-PROGESP, que orienta a
comunidade universitária nas atividades presenciais das rotinas laborais e acadêmicas no ambiente institucional, de modo seguro e
saudável diante do contexto da COVID-19;
CONSIDERANDO a Resolução nº 003/2021-CONSEPE, de 22/12/2021, que aprova a obrigatoriedade de comprovação do esquema
vacinal contra a COVID-19 para acesso às dependências físicas da UFRN;
CONSIDERANDO a Resolução nº 010/2021-CONSAD, de 22/12/2021, que aprova a obrigatoriedade de comprovação do esquema
vacinal contra a COVID-19 para acesso às dependências físicas da UFRN.
CONSIDERANDO a Resolução nº 004/2022-CONSEPE, de 11/01/2022, que aprova o Calendário
Universitário de 2022 e regulamentação dos cancelamentos de curso de graduação no ano letivo 2022;
CONSIDERANDO a Resolução nº 001/2022-CONSAD, de 13/01/2022, que aprova o Calendário Universitário de 2022;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer as orientações técnicas/administrativos relacionadas ao funcionamento da Proae e ao acesso do Programa de
Assistência Estudantil, por parte dos estudantes, com o retorno das atividades acadêmicas presenciais na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.
Art. 2º No retorno das atividades acadêmicas presenciais, a PROAE realizará os processos seletivos para concessão de todos os
auxílios e bolsas da assistência estudantil, antes suspensos pela Instrução Normativa Nº1 PROAE, sendo aplicados, para fins de acesso
do estudante ao Programa de Assistência Estudantil da UFRN, o Decreto do PNAES e as normas internas instituídas para orientar os
processos seletivos para bolsas e auxílios.
Parágrafo único. Em decorrência do atual contexto sanitário local, os processos seletivos serão regidos nos mesmos moldes do
trabalho remoto, com a análise documental e do Cadastro Único, sendo a entrevista social utilizada em situações excepcionais,
conforme indicação profissional e previamente agendada.
Art. 3º Em relação aos bolsistas de apoio técnico vinculados à PROAE, orienta-se os chefes de setores para que as atividades sejam
realizadas em formato HÍBRIDO, sendo responsabilidade de cada setor da PROAE a organização da escala de atividade presencial de
cada bolsista.
§ 1º O retorno às atividades presenciais dos bolsistas, na Proae, está condicionado à comprovação do completo esquema vacinal
contra a COVID-19.
§ 2º Caso o estudante não apresente a comprovação e/ou não conclua o seu esquema vacinal, ficará sujeito à ser desligado da bolsa na
PROAE.
Art. 4º Visando atender as recomendações dos órgãos sanitários, o atendimento presencial na PROAE se dará, exclusivamente, por
meio de agendamento prévio.
§ 1º Serão priorizados os atendimentos através dos canais de comunicação virtuais (E-mail, Whatsapp e telefone), os quais vêm sendo
utilizados desde o início da Pandemia do COVID-19.
§ 2º Cada setor da PROAE disponibilizará, no site da Pró-Reitoria, um canal de comunicação para realização do agendamento.
§ 3º Tal medida visa promover um atendimento planejado e eficiente, garantindo que a demanda seja atendida de forma mais rápida e
organizada, além de garantir a segurança para os/as profissionais, os/as bolsistas e o público usuário.
Art. 5º As Residências Universitárias voltam a receber os moradores que, no início da Pandemia, retornaram às suas cidades de
origem, mas tiveram a sua Renovação efetivada em 2021.2.
§ 1º Os estudantes que durante o período de suspensão das atividades presenciais, solicitaram a permuta provisória para o Auxílio
moradia em espécie, poderão solicitar o retorno à Residência Universitária, caso desejem.
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§ 2º Será exigido a apresentação do passaporte vacinal para o retorno às Residências Universitárias.
§ 3º A garantia do retorno está sendo assegurada considerando que o atual quadro de moradores nas Residências Universitárias
permite que a capacidade máxima de ocupação não ultrapasse o percentual de 60% da capacidade total, visando garantir a segurança
daqueles que já tinham por direito a sua vaga na Residência Universitária.
§ 4º As novas solicitações deferidas no Processo Seletivo 2022.1 para Residência, serão atendidas nos limites estabelecidos pelo
parágrafo anterior ou pelo auxílio moradia.
Art. 6º O Restaurante Universitário e suas unidades só retomarão as atividades de atendimento presencial aos usuários, quando
sanadas todas as pendências administrativas e sanitárias relacionadas ao seu pleno funcionamento.
§ 1º Fica mantido o pagamento do auxílio alimentação temporário, aos estudantes já beneficiados, até a reabertura do Restaurante
Universitário.
§ 2º Os demais estudantes com interesse no acesso à alimentação, deverão participar do Processo Seletivo via Edital.
§ 3º Os deferidos no Processo Seletivo farão jus ao recebimento de um Auxílio Alimentação Temporário em espécie, no valor de R$
280,00 (duzentos e oitenta reais).
§ 4º O recebimento do Auxílio Alimentação Temporário se dará até que haja possibilidade de reabertura do RU para o público geral
da UFRN.
§ 5º Na reabertura do Restaurante Universitário procuraremos garantir o funcionamento compatível com a realidade sanitária do
momento.
Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua divulgação, revogadas as disposições em contrário.
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