
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 04 - PROEX, DE 09 DE MAIO DE 2022 

 

Regulamenta o § 4º do Art 7º da IN 01/2022, 

que trata da avaliação socioeconômica de 

discentes para subsídio no Restaurante 

Universitário (RU) da Unifesspa. 

 

 

A Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (Unifesspa), nomeada pela Portaria nº 1346/2021, publicada no DOU de 

08 de novembro de 2021, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 

Resolução CONSEPE Nº 31/2015, o Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), instituído pelo Decreto Nº. 7.234/2010, complementado pelo Decreto Nº 

7.416/2010, torna pública normatização do §4º do Art. 7º da Instrução Normativa n° 

01/2022 PROEX, que trata da avaliação socioeconômica de discentes no âmbito da 

política e dos requisitos para o subsídio ao Restaurante Universitário (RU) da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 

 

Art. 1º - Normatizar o acesso ao RU pelos estudantes com direito ao subsídio por “Perfil 

Renda”. 

 

Art. 2º O discente que não estiver nominalmente listado na relação disponível no guichê 

do RU, conforme Art. 3º da Instrução Normativa n° 01/2022 PROEX, será submetido à 

avaliação socioeconômica a ser realizada pela equipe de assistentes sociais da 

Coordenadoria de Assistência Estudantil (CAEST). 

 

Art. 3º O discente deverá solicitar a acesso ao subsídio, conforme seguintes 

procedimentos: 

I. Comparecer na sala da CAEST, da Proex, no prédio administrativo da unidade 3 da 

Unifesspa em Marabá ou realizar contato via e-mail permanencia@unifesspa.edu.br, para 

confirmação de ausência de nome e conferência de seu perfil no SIGAA; 

II. Se o discente não atender ao perfil a partir de suas informações constantes no SIGAA, 

conforme Art. 3º, a avaliação socioeconômica será realizada via inscrição pelo Sistema de 

Assistência Estudantil (SAE), em caráter de fluxo contínuo: 

a) A inscrição será realizada por meio do Sistema de Assistência Estudantil (SAE), no 

endereço sae.unifesspa.edu.br, em auxílio aberto identificado como RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO - IN 01/2022 PROEX. O discente deve preencher o Questionário 
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Socioeconômico, apresentar a documentação necessária, conforme edital em vigência do 

Programa de Apoio à Permanência (Proap), e finalizar seu processo de inscrição. 

b) Para avaliação socioeconômica realizada pela equipe de assistentes sociais da 

CAEST, serão considerados como critérios, conforme edital em vigência do Programa de 

Apoio à Permanência (Proap): 1. Renda familiar per capita; 2. Forma de Ingresso; 3. 

Situação de moradia; 4. Acesso a benefícios sociais de programas do governo federal, 

estadual ou municipal; 5. Avaliação socioeconômica profissional; e 6. Situações 

agravantes de vulnerabilidade. 

III. Após avaliação socioeconômica, o discente poderá ou não ter acesso ao subsídio. 

a) serão deferidos os discentes com “Perfil Renda”, se o discente e seu núcleo 

familiar comprovarem renda per capita de até um salário mínimo e meio. Estes 

serão incluídos na lista do guichê do RU para acesso ao subsídio, considerando o 

Art. 10 da Instrução Normativa n° 01/2022 PROEX e o limite diário de refeições 

subsidiadas. 

b) Serão indeferidos os discentes com renda per capita acima de um salário mínimo e 

meio ou que não atenderem às regras estabelecidas nesta instrução normativa. 

 

Art. 4º Os casos não previstos neste instrumento serão resolvidos pela CAEST. 

 

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação pela 

Proex. 
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