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RESOLUÇÃO DA REITORIA Nº 0121/2016

 
Cria a a Comissão Especial Permanente de Assistência
Estudantil – CEPAE, com a finalidade de avaliar a quantidade e
os valores das bolsas de assistência estudantil.

 
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E REITORA DA UNIVERSIDADE DE

BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias,
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º     Criar a Comissão Especial de Assistência Estudantil – CEPAE,

com a finalidade de avaliar a quantidade e os valores das bolsas de assistência
estudantil, bem como os critérios de concessão.

Art. 2º     A CEPAE trabalhará por meio de canais abertos de diálogo com
os diversos setores e áreas da UnB e encaminhará os resultados de seus trabalhos
para apreciação nos órgãos e instâncias competentes de gestão da Universidade.

Art. 3º     A CEPAE será composta por doze membros, sendo seis
designados pela Administração Superior da UnB e seis representantes estudantis.

Art. 4º     Os membros designados pela Administração Superior da UnB
serão:

I -      O Decano de Assuntos Comunitários, como presidente.
II -   O Diretor de Desenvolvimento Social do DAC.
III -   Um representante do Decanato de Planejamento e Orçamento.
IV -    Um representante do Decanato de Administração.
V -   Um representante da CAC.
VI - Um representante da CAF.
Art. 5º    Os representantes estudantis serão escolhidos em assembleia

dos discentes contemplados em programas de assistência estudantil.
Art. 6º     Os membros da CEPAE, excetuando aqueles vinculados às

funções que ocupam, terão mandato de um ano, com direito a uma recondução.
Art. 7º     São atribuições da CEPAE:
I -      Obter dados do PNAES na UnB nos últimos quatro anos e analisar

como foram aplicados os recursos.
II -    Acompanhar e discutir a formulação de programas de assistência

estudantil.
III -   Fiscalizar o cumprimento de prazos e metas dos programas de

assistência estudantil.
IV -   Apresentar em audiência pública, na primeira semana de cada

semestre letivo, relato dos resultados apurados no exercício anterior.
Art. 8º     Cabe à Administração da UnB assegurar o livre acesso a todos

os documentos necessários à realização das atividades descritas no art. 7º.

 

Márcia Abrahão Moura
Reitora

 

Brasília, 13 de dezembro de 2016.

 

Documento assinado eletronicamente por Marcia Abrahao Moura, Reitora
da Universidade de Brasília, em 13/12/2016, às 21:21, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0681110 e o código CRC 90E6D075.

 

C/cópia: Especificar as unidades para as quais foram distribuídas a resolução.

Referência: Processo nº 23106.107266/2016-75

 

SEI nº 0681110

Criado por 1046616, versão 8 por 145378 em 13/12/2016 21:20:53.

tel:0121/2016

	23106.107266/2016-75
	Resolu��o da Reitoria REITORIA / GRE 0681110


