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PROCESSO Nº 23106.004565/2021-16

 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003/2021 referente ao 2º semestre/2020

 

INSCRIÇÃO PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL

 

O Decano de Assuntos Comunitários no uso de suas atribuições legais, torna público as inscrições para o Auxílio
Alimentação Emergencial, com a finalidade de garantir segurança alimentar para estudantes de graduação da
Universidade de Brasília (UnB) em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A adoção de estratégia emergencial
para alimentação emergencial é justificada pelas medidas estabelecidas para o controle da Covid-19, caracterizada
como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 11 de março de 2020, que afetou diretamente o
funcionamento dos restaurantes universitários da UnB.

Onde se lê:

3.1 São critérios de participação:

 i. estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UnB;

 ii. ter renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio;

 iii. realizar a inscrição pelo SIGAA, conforme o disposto no item 2.2;

 

Leia-se:

3.1 São critérios de participação:

 i. estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UnB;

 ii. ter renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio;

 iii. realizar a inscrição pelo SIGAA, conforme o disposto no item 2.2;

iv. não ser Participante do Programa Moradia Estudantil da Graduação na modalidade Vaga na Casa do Estudante
Universitário.

Boletim de Atos Oficiais da UnB em
26/01/2021 



1/26/2021 SEI/UnB - 6244324 - Edital

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6990380&infra_sistema=100000100&infr… 2/2

 

Acrescente-se:

6.4 Os estudantes que se inscreverem nesse edital e atenderem aos critérios de participação listados no item 3.1, mas
não forem contemplados com o Auxílio Alimentação Emergencial, serão encaminhados, na medida do possível, a
atendimento pelos Restaurantes Comunitários do Governo do Distrito Federal.

Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a) do Decanato de Assuntos
Comunitários, em 26/01/2021, às 20:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6244324 e o
código CRC 6C7BA872.

Referência: Processo nº 23106.004565/2021-16 SEI nº 6244324


