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A Diretora do Instituto de Letras (IL), no uso de suas atribuições, considerando a emergência de 

saúde internacional causada pelo novo Coronavírus e as normativas internas e externas 

decorrentes dessa crise, bem como as normas institucionais para a prestação de contas de 

auxílios individuais, torna público o Edital IL/UnB nº 2/2020, que retifica o Edital IL/UnB nº 

1/2020, cujo objeto é a concessão de Auxílio Viagem Individual para estudantes de graduação e 

pós-graduação do Instituto de Letras. 

 

Art. 1º No item 3, RECURSOS FINANCEIROS E CRONOGRAMA, ficam ACRESCIDOS os 

seguintes subitens: 

3.4 Durante o período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais e do 

calendário acadêmico de 2020, nos termos do Ato da Reitoria nº 0419/2020 e da 

Resolução CEPE nº 15/2020, ficam suspensas as inscrições e a liberação dos recursos. 

3.5 Os recursos já pagos para auxílio a viagens que não ocorrerão devido à emergência 

sanitária da COVID-19 deverão ser restituídos à FUB, por meio de GRU, até 31 de 

dezembro de 2020. 

 

Art. 2º No item 6, REPASSE DE RECURSOS, o parágrafo único passa a ser o subitem 6.1. 

 

Art. 3º No item 6, REPASSE DE RECURSOS, fica ACRESCIDO o seguinte subitem: 

6.2 O recurso somente poderá ser utilizado para o custeio da viagem cujo plano foi 

submetido ao Edital. 
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Art. 4º No item 7.2, ONDE SE LÊ: O(a) estudante que não prestar contas fica impedido(a) de 

solicitar novos auxílios junto ao IL, LEIA-SE: O(a) estudante que não tiver sua prestação de 

contas aprovada fica impedido(a) de solicitar novos auxílios junto ao IL. 

 

Art. 5º No item 7, PRESTAÇÃO DE CONTAS, fica ACRESCIDO o seguinte subitem: 

7.3 O(a) estudante que não realizar a viagem ou não tiver sua prestação de contas 

aprovada deverá restituir à FUB integralmente o recurso recebido por meio de GRU. 

 

 

Brasília, 13 de abril de 2020. 
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