
 

A Portaria original assinada encontra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

 
PORTARIA PRAEC N° 22, 18 DE MAIO DE 2020.

 
 
A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS, da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições regimentais, e
 
CONSIDERANDO

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID

 
CONSIDERANDO

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo COVID

 
CONSIDERANDO

Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de 
medidas proporcionais e restritas aos riscos à saúde pública;

 
CONSIDERANDO

a saúde pública, evitando o colapso do Sistema Único de Saúde no 
Município de Lavras; 

 
CONSIDERANDO

enfrentamento emergencial em saúde pública em decorrência da Infecção Humana 
pelo COVID-19; 

 
CONSIDERANDO

medidas de afastamento social precoce para contenção da disseminação da COVID
(Informe da Sociedade Brasileira de Infectologistas, atualizado até 14/03/2020, Boletim 
Epidemiológico 05, Ministério da Saúde);

 
CONSIDERANDO

dispõe sobre a realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro 
semestre letivo de 2020; 

  
RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Instituir o Programa de Auxílio Acesso Digital para os discentes 

vulneráveis matriculados nos cursos de 
um serviço de internet que possibilite 

A Portaria original assinada encontra-se arquivada na Secretaria Administrativa da PRAEC.

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

 
 

PORTARIA PRAEC N° 22, 18 DE MAIO DE 2020.

REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS, da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições regimentais, e

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID

CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19; 

CONSIDERANDO a demanda de esforços conjuntos de todo o Sistema 
ra identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de 

medidas proporcionais e restritas aos riscos à saúde pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de medidas preventivas para salvaguarda 
a saúde pública, evitando o colapso do Sistema Único de Saúde no 

CONSIDERANDO as ações previstas pelo Ministério da Saúde para 
enfrentamento emergencial em saúde pública em decorrência da Infecção Humana 

CONSIDERANDO que estudos recentes demonstram a eficácia das 
e afastamento social precoce para contenção da disseminação da COVID

(Informe da Sociedade Brasileira de Infectologistas, atualizado até 14/03/2020, Boletim 
Epidemiológico 05, Ministério da Saúde); 

CONSIDERANDO a Resolução CEPE Nº 059, de 14 de Maio de
dispõe sobre a realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro 

 

Instituir o Programa de Auxílio Acesso Digital para os discentes 
matriculados nos cursos de graduação da UFLA que necessitam contratar 

um serviço de internet que possibilite participar das atividades acadêmicas letivas 

se arquivada na Secretaria Administrativa da PRAEC. 
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PORTARIA PRAEC N° 22, 18 DE MAIO DE 2020. 

REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS, da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições regimentais, e 

a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19); 

a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 

a demanda de esforços conjuntos de todo o Sistema 
ra identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de 

a necessidade de medidas preventivas para salvaguarda 
a saúde pública, evitando o colapso do Sistema Único de Saúde no âmbito do 

as ações previstas pelo Ministério da Saúde para 
enfrentamento emergencial em saúde pública em decorrência da Infecção Humana 

que estudos recentes demonstram a eficácia das 
e afastamento social precoce para contenção da disseminação da COVID-19 

(Informe da Sociedade Brasileira de Infectologistas, atualizado até 14/03/2020, Boletim 

a Resolução CEPE Nº 059, de 14 de Maio de 2020 que 
dispõe sobre a realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro 

Instituir o Programa de Auxílio Acesso Digital para os discentes 
que necessitam contratar 

participar das atividades acadêmicas letivas 



 

A Portaria original assinada encontra-se arquivada na Secretaria Administrativa da PRAEC. 

referentes ao primeiro semestre letivo de 2020 conforme previsto pela Resolução 
CEPE Nº 059, de 14 de Maio de 2020. . 

 
Artigo 2º - A participação no Programa de Auxílio Acesso Digital se dará 

após avaliação e deferimento da inscrição do discente, a ser realizada no site 
https://praec.ufla.br/auxilio-acesso-digital/. 

 
Artigo 3º - O Programa de Auxílio Acesso Digital disponibilizará o valor de 

R$ 50,00 (cinquenta reais) a ser creditado mensalmente na conta bancária do 
estudante beneficiário, após a apresentação à PRAEC de comprovante de pagamento 
da mensalidade do serviço de internet do mês imediatamente anterior ou mediante 
apresentação de contrato de adesão ao serviço, no caso da mensalidade do primeiro 
mês de contratação dos serviços.  

 
Parágrafo único - A comprovação mensal da utilização do serviço de 

internet deverá ser feita até o 5º dia útil do mês de atendimento, seguindo o 
estabelecido pela PRAEC. 

 
Artigo 4º - O discente que tem ou vier a ter o acesso cancelado na 

assistência estudantil, por qualquer motivo, não poderá ser incluído no Programa de 
Auxílio Acesso Digital. 

 
Artigo 5º - O discente que participar do programa e realizar o trancamento 

geral do curso deverá ressarcir todo o valor utilizado à universidade por meio de Guia 
de Recolhimento da União. 

 
Artigo 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Praec.       
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Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários 


