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A Reitora da Universidade do Estado do Amapá - UEAP, no uso de suas 

atribuições legais, estatutárias e regimentais que lhe são conferidas pelo Decreto 

Estadual nº 2.444, de 2 de julho de 2018, bem como pelo Regimento Geral da 

Universidade e pela Resolução n° 359/2019-CONSU/UEAP, torna público o Edital 

Emergencial, que visa possibilitar auxílio emergencial para estudantes do Campus 

Macapá e Território dos Lagos, atendendo ao Decreto Nº1414/2020-GEA/AP que 

responde à Emergência em Saúde Pública declarada pelo Ministério da Saúde, por 

meio da portaria no 188/2020, e o Estado de Calamidade Pública institucionalizado 

pelo Decreto Legislativo nº 6/2020 – Senado Federal, em decorrência da pandemia 

de Covid-19.  

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A presente seleção destina-se aos acadêmicos em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, os quais receberam auxílios do Programa 

de Assistência complementar ao Estudante (PROACE), por meio do Edital 

nº 012/2019 e Edital nº 007/2019, respectivamente.   

1.2 O apoio Emergencial aos Estudantes, em razão da pandemia Covid-19, visa 

auxiliar, momentaneamente, nas despesas básicas dos acadêmicos em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

1.3 O valor do auxílio emergencial ao acadêmico será uma bolsa para 

alimentação no valor aproximado de R$ 200,00.          

1.4 O pagamento dos valores estará vinculado à permanência da situação 

excepcional que fundamenta o seu lançamento, bem como à disponibilidade de 

recursos financeiros. 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 18 a 20 de maio de 2020. 
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2.2. Para realização da inscrição, o candidato deverá acessar a página do PROACE 

no endereço eletrônico: www.ueap.edu.br, preencher formulário disponível para 

inscrição e anexar declaração ou comprovante de matrícula 2020. 

3. CRONOGRAMA 

EVENTO/ETAPA PERÍODO 

1. Publicação do edital 15/05/2020 

2. Inscrição on-line 
18/05 a 

20/05/2020 

3. Resultado preliminar 22/05/2020 

4. Recursos contra o resultado preliminar  25/05/2020 

5. Resultado Final 26/05/2020 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1. Os acadêmicos em situação de vulnerabilidade social que não estão 

contemplados no PROACE, edital nº 12/2019 e edital nº 007/2019, poderão 

informar à PROEXT pelo E-mail: proext@ueap.edu.br, e solicitar acesso ao auxílio, 

os quais deverão passar por análise da CIAC (via EAD), com um limite de até 10 

acadêmicos a ser contemplados. 

4.2 Os recursos contra o resultado preliminar deverão ser encaminhados à 

PROEXT pelo E-mail: proext@ueap.edu.br 

4.3 Os casos omissos serão tratados pela Comissão Especial “Edital Emergencial” 

e Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Amapá. 

 

 

Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos 

Reitora da UEAP 
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