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O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA, no uso das suas atribuições, tendo em vista o art. 207 da 
Constituição Federal; a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; a IN nº 21, de 16 de 
março de 2020, do Ministério da Economia; a N.T. nº 66/2018-MP, de 30 de janeiro de 
2018; a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde; as 
portarias SES nº 352 e nº 353, de 25 de maio de 2020; e a Resolução Normativa 
140/CUn/2020 e o Decreto nº 587, do Governo do Estado de SC, de 30 de abril de 
2020, que estabelece situação de emergência em todo território catarinense em 
relação à pandemia do vírus COVID-19, 

 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º Os Auxílios-Moradia que tenham data final de vigência em 

31/07/2020 poderão ser prorrogados até 31/12/2020, desde que o/a estudante 
obrigatoriamente apresente documento que comprove o pagamento de despesa com 
vínculo locatício em uma das cidades sedes da UFSC que aloque o curso presencial 
para o qual o estudante esteja matriculado, por meio de recibo de pagamento relativo 
ao mês de julho de 2020. 

 
Parágrafo único. O documento mencionado deve, obrigatoriamente, 

conter as seguintes informações: Nome do estudante pagante (locatário); endereço do 
imóvel alugado; valor do aluguel; mês de referência; descrição do serviço a que se 
refere o recibo, assinatura, nome do proprietário do imóvel ou imobiliária e respectivo 
CPF ou CNPJ. 

 
Art. 2º O/A estudante deverá confirmar que ainda mantém relação de 

inquilinato no município do campus, ou municípios adjacentes, e dar a ciência de que 
se incorrer em afirmação e/ou documentação falsa poderá sofrer as penalidades 
previstas no Código Civil. 

 
Art. 3º A apresentação do documento disposto no Art. 1º deverá ser 

realizada até o dia 15/08/2020, impreterivelmente, anexando-a no Sistema de 
Cadastros e Benefícios https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/, aba “benefícios”, 
“Auxílio Moradia”, “Documentos para o Auxílio Moradia”.  

 

https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/


Art. 4º A continuidade de recebimento do Auxílio-Moradia está 
necessária e obrigatoriamente condicionada à verificação da ininterrupção da relação 
de inquilinato comprovada nas proximidades do Campus onde estuda, a ser declarada 
no Sistema de Cadastros e Benefícios da PRAE.  

 
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no Art. 3º implicará no 

desligamento automático do Programa de Auxílio-Moradia. 
 
Art. 5º Cabe ao/a estudante verificar a data de término do seu Auxílio-

Moradia, consultando o seu Cadastro PRAE, por meio do Sistema de Cadastros e 
Benefícios https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/, através do seu log-in e senha.  

 
Art. 6º Os casos omissos neste edital serão analisados pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis. 
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