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PORTARIA Nº 5/2020/PRAE, DE 6 DE JULHO DE 2020 
 

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; as portarias normativas nº 352/2020/GR e nº 353/2020/GR, de 16 
de março de 2020, nº 354/2020/GR, de 18 de março de 2020, nº 355/2020/GR, de 24 de março 
de 2020; nº 356/2020/GR, de 31 de março de 2020, nº 357/2020/GR, de 7 de abril de 2020, nº 
360/2020/GR, de 11 de maio de 2020, nº 361/2020/GR, de 18 de maio de 2020, nº 
362/2020/GR, de 19 de maio de 2020, e nº 363/2020/GR, de 25 de maio de 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 Estabelecer normas para a validade dos Cadastros PRAE apresentados 

junto à Coordenadoria de Assistência Estudantil (CoAEs/PRAE) para o acesso aos seus 
Programas Assistenciais, em virtude da suspensão do processo de entrega e análises de 
Cadastro PRAE. 

 
Art. 2º Estipular novo prazo de validade, até o dia 31/01/2021, para os 

Cadastros PRAE com data de validade entre 01/07/2020 e 31/12/2020. 
 
Art. 3º Cabe a(ao) estudante cadastrada(o) verificar a data de validade do seu 

Cadastro PRAE junto ao Sistema de Cadastros e Benefícios 
https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/, através do seu log-in e senha.  

 
Art. 4º Esta Portaria pode ser revogada mediante condições de retorno às 

atividades acadêmicas e administrativas em forma presencial. 
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor retroativamente ao dia 1º de julho de 2020, 

revogando-se quaisquer disposições em contrário. 
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