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Circular 001/2022 - AAPA 

 

 

 

Assunto: Convocação dos Estudantes Habilitados ao PRAE através do Edital 
nº 159/2021 para Realização do Cadastro Biométrico 

 
 

Vitória da Conquista, 09 de fevereiro de 2022 

 

 

 

Prezados(as) estudantes habilitados ao Programa de Assistência Estudantil (Prae) através do Edital 

nº 159/2021, 

 

A Assessoria de Acesso, Permanência Estudantil e Ações Afirmativas (Aapa), cumprimenta a 

todos e todas, desejando boas vindas ao retorno das atividades acadêmicas presenciais na UESB, 

e ao Programa de Assistência Estudantil como novo(a) habilitado(a). 

 

Ao se habilitar ao Prae, o estudante poderá ser contemplado nas diversas ações do Programa, a 

saber:  

 

1) Realizar até duas refeições diárias no Restaurante Universitário (RU) pelo preço de R$ 1,00 

(um real) em cada refeição;  

2) cota mensal de 100 cópias de xérox;  

3) se inscrever nos Editais de Auxílios/Bolsas; das Vagas na Residência Universitária (alunos 

do campus de Vitória da Conquista); de Concessão de uso de equipamentos (Notebook / 

Netbook); de Concessão de uso de bicicletas (alunos do campus de Itapetinga); de Concessão 

de materiais odontológicos (alunos do campus de Jequié);  

4) Atendimento pelas profissionais da Equipe de Multidisciplinar da Coapa. 

 

Para acesso algumas ações, como as refeições no RU e as cotas de xerox é necessário que o 

estudante habilitado ao Prae tenha o cadastro biométrico, para autorização, registro e controle.  

Assim, convocamos todos os estudantes habilitados ao Prae através do Edital nº 159/2021, 
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para realizar o seu cadastro biométrico junto a Coapa do seu campus no dia e horário 

determinado no Cronograma (ANEXO I, ANEXO II e ANEXO III). Os discentes convocados 

devem verificar no Cronograma do seu campus o dia e horário para poder realizar o seu 

cadastramento. O Cronograma visa organizar o processo de cadastro biométrico e controlar a 

quantidade de alunos no setor da Coapa, tendo em vista os cuidados sanitários, que devemos 

continuar adotando em relação à Covid.  

 

Por isso, solicitamos à colaboração de todos Habilitados ao Prae, para seguirem o Cronograma do 

seu campus, conforme os anexos abaixo.   

 

1) ANEXO I – CRONOGRAMA DO CAMPUS DE ITAPETINGA 

2) ANEXO II – CRONOGRAMA DO CAMPUS DE JEQUIÉ 

3) ANEXO III – CRONOGRAMA DO CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

 

Agradecemos pela compreensão e colaboração de todos e todas. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Nauseli de Souza Almeida 
(Assessora em Exercício em virtude de férias da Prof.ª Selma Norberto Matos) 

 
 
 
Em caso de dúvidas entre em contato pelo Whatsapp Institucional da Aapa: (77) 3424-8699 
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