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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
 

  
PORTARIA PRAEC N° 23, DE 20 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 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); 

 
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 

Único de Saúde para 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 âmbito do 
Município de Lavras; 

 
CONSIDERANDO as ações previstas pelo Ministério da Saúde para 

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

 
CONSIDERANDO que estudos recentes demonstram a eficácia das 

medidas de afastamento social precoce para contenção da disseminação da COVID-19 
(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 2020 que 

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

 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Em razão do retorno das atividades acadêmicas letivas do ensino de 

graduação de modo remoto na UFLA, o trancamento geral do curso no semestre 
2020/1, conforme estabelece o Art. 8º, § 1º e §5º da Resolução CEPE Nº 059, de 14 de 
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Maio de 2020, terá efeito de suspensão dos benefícios da assistência estudantil 
enquanto durarem as atividades remotas. 

 
§ 1º Caso o discente reverta o trancamento geral do curso, os benefícios da 

assistência estudantil retornarão seus efeitos imediatamente. 
 
§ 2º Fica mantido o prazo de 2 (dois) anos de validade da avaliação 

socioeconômica, incluindo nessa contagem o período de suspensão, podendo ser 
renovada após novo processo avaliativo e desde que o estudante não esteja em 
situação de trancamento do curso.  

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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