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PORTARIA N°. 102/2018 

  

O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do 

Amazonas, usando de suas atribuições estatutárias, 

CONSIDERANDO o desenvolvimento das ações do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES, Decreto n°. 7.234, de 19 de julho de 2010) no âmbito da UFAM ; 

CONSIDERANDO que o PNAES se configura uma ação estratégica à viabilização de 

igualdade de oportunidades, tendo por objetivo contribuir à melhoria do desempenho acadêmico, 
agindo preventivamente nas situações de retenção e evasão, prioritariamente decorrentes da 

insuficiência de condições financeiras; 

CONSIDERANDO o Edital N°. 002/2018— DAEST/PROGESP, que regulamenta o acesso de 

estudantes socioeconomicamente vulneráveis aos benefícios de: Residência Universitária — RUNI, 

Auxílio Acadêmico e Auxílio Moradia; 

CONSIDERANDO o teor do edital supracitado, especificamente, os itens 5.1.4, 7.3.1 e 13.1.3, 

nos quais constam que a direção da unidade acadêmica deve designar um profissional 

preferencialmente um servidor da Coordenação Acadêmica para analisar a documentação acadêmica 

de discentes candidatos aos auxílios previstos no edital, bem como acompanhar semestralmente o 

cumprimento dos requisitos acadêmicos; 

CONSIDERANDO a indicação do Coordenador Acadêmico do ICET em resposta à solicitação 

da direção do ICET expressa no memorando N°. 534/2018 — GD/ICET; 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor ORLANDO GLÓRIA DE SOUZA, Matrícula SIAPE: 1986276, ocupante 

do cargo Técnico em Assuntos Educacionais, para realizar as analises de documentação acadêmica 

dos discentes candidatos aos auxílios conforme os critérios previstos no Edital N°. 002/2018 — 

DAEST/PROGESP, bem como realizar e acompanhar semestralmente o cumprimento dos requisitos 

acadêmicos dos discentes contemplados, durante o período de vigência do edital. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
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