
COMUNICADO - PAGAMENTO DE AUXÍLIOS - PERÍODO DE FÉRIAS 

 

COMUNICADO (REPUBLICADO) 

 

  

          A Pró-reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (PRAPE) 

comunica aos alunos assistidos que durante o período de FÉRIAS acadêmicas 

(17/12/2019 a 01/02/2020), os pagamentos dos auxílios referentes ao mês 

de DEZEMBRO de 2019 seguirão conforme estabelecido abaixo: 

 

 Auxílio Dezembro/2019 Campus/Localidade 

Auxílio Transporte 

CAMPUS I 

Valor proporcional 

a 11 dias letivos 

Campus I – (Mangabeira, Santa 

Rita e demais localidades) 

Faixa I R$ 49,50  

FAIXA II R$ 96,25  

FAIXA III R$ 198,00  

Auxílio Alimentação R$ 132,00 Campus I – (Mangabeira e Santa 

Rita), Campus IV - (Mamanguape) 

Auxílio Restaurante 

Universitário/ 

RESIDENTES (PECÚNIA)   

R$ 192,50 (valor 

proporcional 11 dias) 

Campus I e IV 

Auxílio Restaurante 

Universitário/ 

RESIDENTES (PECÚNIA)   

R$ 157,50 (valor 

complementar dos 

demais dias de 

dezembro  

(PAGAMENTO COM 

RESTRIÇÕES) 

Campus I e IV Pagamento 

mediante justificativa a ser 

enviada por email para 

(servsocial@prape.ufpb.br) e 

entregar os documentos 

originais às Assistentes Sociais 

dos respectivos Campi até o dia 

27/11/2019. 



*Auxílio Restaurante 

Universitário/ 

RESIDENTES (PECÚNIA) 

*R$ 210,00 (valor 

complementar, já que o 

RU só funcionará até 

13/12/2019)  

*Campus II e III Pagamento 

mediante justificativa a ser 

enviada por email para 

(servsocial@prape.ufpb.br) e 

entregar os documentos 

originais às Assistentes Sociais 

dos respectivos Campi até o dia 

27/11/2019. 

Auxílio Restaurante 

Universitário (PECÚNIA) 

R$ 132,00 Campus I e IV 

Auxílio Moradia INTEGRAL Todos os Campi 

Auxílio Alimentação 

finais de semana e 

feriados 

(RESIDENTES) 

INTEGRAL Todos os Campi 

Auxílio CRECHE INTEGRAL Todos os Campi 

AUXÍLIO 

DESPORTO,ARTIS. E 

INC.DIG (DAID) 

INTEGRAL (até 

dezembro/2019, 

conforme previsto 

no edital 01/2019 

PRAPE) 

Todos os Campi 

*Acrescentado na republicação do dia 20/11/2019. 

 

Os pagamentos dos auxílios referentes ao mês de JANEIRO de 2020 seguirão 

conforme estabelecido abaixo, os demais auxílios voltarão a ser pagos a partir 

de fevereiro/2020 quando do retorno das férias: 

 

 Auxílio **Janeiro/2020 Campus/Localidade 

Auxílio Restaurante 

Universitário Residentes 

(PECÚNIA)  

PAGAMENTO COM 

RESTRIÇÕES 

Todos os Campi 

Pagamento mediante 

justificativa a ser enviada 



por email para 

(servsocial@prape.ufpb.br) e  

entregar os documentos 

originais às Assistentes 

Sociais dos respectivos 

Campi até o dia 

27/11/2019. 

Auxílio Moradia INTEGRAL Todos os Campi 

Auxílio Alimentação finais de 

semana e 

feriados/Residentes  

PAGAMENTO COM 

RESTRIÇÕES 

Todos os Campi, 

pagamento mediante 

justificativa a ser enviada 

por email para 

(servsocial@prape.ufpb.br) e 

entregar os documentos 

originais às Assistentes 

Sociais dos respectivos 

Campi até o dia 

27/11/2019. 

Auxílio CRECHE INTEGRAL Todos os Campi 

**Alterado na republicação do dia 20/11/2019. 

 

Para os alunos beneficiados com residência universitária, o pagamento 

INTEGRAL do auxílio alimentação finais de semana (janeiro/2020) e do auxílio 

restaurante universitário em pecúnia (dezembro/2019 Campus I e IV) e de 

todos os Campi (janeiro/2020), só será concedido para os alunos que 

permanecerem no âmbito da UFPB por motivos acadêmicos e/ou cuja cidade 

de origem seja em outros estados da federação. 

 
Os residentes de todos os Campi deverão enviar as justificativas por email 

para: servsocial@prape.ufpb.br e também entregar os documentos originais às 

Assistentes Sociais dos respectivos Campi até o dia 27/11/2019.  

As justificativas que sejam por motivos acadêmicos, devem ser acompanhadas 

de declaração do docente ou do responsável (com nome e número de 



matrícula SIAPE) pelo desenvolvimento das atividades acadêmicas no período 

de férias. 

João Pessoa, 19 de novembro de 2019. 

JOÃO WANDEMBERG GONÇALVES MACIEL 
PRÓ-REITOR DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO AO ESTUDANTE - PRAPE 


