
Roteiro

•Apresentação da equipe

•Apresentação da PRAE 

•Atribuições dos Coordenadores da PRAE nas UA 

•Dúvidas

1º Reunião com as Coordenações de 

Assuntos Estudantis nas Unidades 

Acadêmicas (UA)



Objetivos

Apoiar o protagonismo estudantil no ambiente acadêmico, 
valorizando a criatividade e a capacidade organizativa e de 

representação 

Contribuir para a permanência saudável e protegida, 
favorável ao sucesso acadêmico e ao desenvolvimento 

humano do estudante

Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis



Diretoria da 
Articulação Acadêmica

Pró-Reitoria

Diretoria da 
Atenção Estudantil

Diretoria de Indicadores
Sócio Acadêmicos

Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis



Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis



equipe
Pró-Reitora

Maísa Miralva da Silva

Diretora da Atenção Estudantil

Camila Cardoso Caixeta

Diretor da Articulação Acadêmica

Ígor Kopcak/Ana Cristina Silva Rebelo

Diretor de Indicadores Sócio Acadêmicos

João Carlos da Rocha Medrado

Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis



Coordenadores

- Serviço Social: Beatriz Cristina

- Serviço Odontológico: Ângela Barbosa Martins

- Serviço de Nutrição: Samantha Araújo

- Coordenação de Esporte e Lazer: Juracy Guimarães

- Programa Saudavelmente: Anneliza Soares de Sá

Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis



PNAES/Decreto 7.234/2010 – Programa Nacional de 
Assistência Estudantil

Art. 2º São objetivos do PNAES:

I- Democratizar as condições de permanência dos jovens na 
educação pública federal
II- minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais 
na permanência e conclusão da educação superior
III-Reduzir as taxas de retenção e evasão;
IV- Contribuir para a promoção da inclusão social pela 
educação. 

Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE)



PASE – Política de Assistência Social Estudantil

Resolução CONSUNI 044/2017

Art. 5º São objetivos da PASE/UFG:

I- contribuir para a permanência de estudantes nos cursos 
de graduação presencial da Universidade

II- reduzir as desigualdades de condições de permanência 
dos estudantes da UFG

Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE)



PASE – Ações e Programas

Art. 7º Constituem ações, projetos e programas

I- Alimentação: RU e Bolsas

II- Bolsa de Permanência UFG

III- Moradia Estudantil: CEU e Bolsas

IV- Material Didático-Pedagógico

PNAES: Moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde,
inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico, acesso,
participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis



PASE – Ações e Programas

Art. 7º Constituem ações, projetos e programas

V- Repasse Financeiro Emergencial

VI - bolsa acessibilidade (acompanhante)

VII - apoio participação em eventos

VIII - atenção à saúde

Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis



PRAE
Pró-Reitoria responsável pela execução da PASE/PNAES

Assistência, apoio, articulação e estímulo de atividades para
além da sala de aula que possam contribuir para a
permanência e sucesso acadêmico dos estudantes

Desenvolve Programas, Ações e Serviços

Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis



CRIADA PARA Estimular O PROTAGONISMO ESTUDANTIL

Grupos de estudo Ligas acadêmicas

Empresas juniores Desafios e concursos

Interlocução com a comunidade
Interlocução com 
entidades de representação

DIRETORIA DA ARTICULAÇÃO 
ACADÊMICA



- Contribuir para a normatização e regulamentação dos

Programas e Ações da PRAE/UFG.

- Desenvolver rotinas e índices para acompanhamento dos

Programas.

- Prover com suporte computacional a execução e

gerenciamento de ações e projetos.

- Dar transparência às informações geradas pelas ações da

PRAE.

DIRETORIA DE INDICADORES SÓCIO-
ACADÊMICOS



- Promover, articular e normatizar projetos e ações no
âmbito da saúde, assistência social e diversidade;

- Elaborar estratégias de acompanhamento acadêmico;

- Oferecer suporte para as ações e projetos desenvolvidos
pelas equipes da PRAE;

- Estabelecer, por meio de resoluções, portarias e editais o
fluxo de acesso, permanência e saída dos estudantes aos
programas sociais.

DIRETORIA DA ATENÇÃO ESTUDANTIL



Acolhe UFG

Pronto atendimento a estudantes de baixa renda familiar

Renda Inferior e UFG Inclui

Alimentação e Bolsa

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Seleção de estudantes por Editais.

Editais – regras para seleção, acompanhamento e avaliação.

Publicados no sítio eletrônico:

www.prae.ufg.br

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Alimentação

Refeições nos Restaurantes Universitários

Goiânia – R$ 8,02, Catalão – R$ 8,62 e Jataí – R$ 10,80

Café da manhã: graduação R$ 2,00 Demais R$ 3,20

PROGRAMAS E SERVIÇOS

Subsídio total graduação presencial – editais

Parcial
(R$ 3,00)

Graduação presencial, mestrado e doutorado.



Moradia estudantil

destinada a estudantes de graduação presencial

Perfil baixa renda/residente fora da região metropolitana da 
capital

Seleção por edital

- Vaga em Casa de Estudante Universitário – CEU (6)

- Bolsa moradia: R$ 250,00

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Bolsa permanência

destinada a estudantes de graduação presencial e com 
perfil de baixa renda

- Bolsa permanência: R$ 400,00

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Apoio a participação em eventos - PAPE

Para estudantes com apresentação de trabalho 

Concede uma vez por ano a cada estudante

Valor equivalente à passagem terrestre ida/volta

Inscrições: primeiros cinco dias úteis de cada mês

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Apoio ao Protagonismo Estudantil -
PROTAG

Projeto que envolva atividades extracurriculares

Relevância acadêmica e institucional

Concede uma vez por ano a cada estudante

Traslado, estadia e material de consumo.

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Apoio pedagógico

estudante de graduação de baixa renda

Hoje, apoiamos estudantes de Odontologia (PIOdont), 
Artes, Design e Arquitetura (PADArq).

Bolsas para curso de língua estrangeira
(Centro de Línguas – Faculdade de Letras/UFG)

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Esporte e Lazer
Política de Esporte e Lazer

Promove integração e melhoria da qualidade de vida

Treinamento de equipes representativas da UFG

Cecas – Centro de Esportes Campus Samambaia
Quadra poliesportiva
Academia completa
Acompanhamento profissional

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Bolsa Canguru

Permanência dos estudantes de baixa 
renda familiar

Tenham filhos menores de cinco anos 
residindo consigo

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Saudavelmente

Atua na promoção, prevenção e cuidado em 

saúde mental dos estudantes da UFG na 

perspectiva psicossocial

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Atenção Odontológica

campo de estágio e realiza tratamentos para estudantes de 
graduação
- urgência (alívio da dor)
- prevenção (orientação)
- periodontia básica
- dentística restauradora
- Endodontia de dentes anteriores(canal)
- Cirurgia (extrações)

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Atenção nutricional

atendimento ambulatorial a pacientes do saudavelmente

Campo de estágio

Acompanhamento, orientação e fiscalização dos RU

Acompanhamento das cantinas

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Centro de saúde

convênio com a Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Básica de Saúde do campus samambaia
- clínica geral
- ginecologia
- pscicologia
- atendimento ambulatorial

PROGRAMAS E SERVIÇOS



Proposta de criação da Coordenação de 

Assuntos Estudantis nas UA's/UFG

Justificativa:

•Construção de estratégias que aproximem as Unidades Acadêmicas (UAs) e

PRAE, a fim de ter uma presença cotidiana da PRAE nas demandas estudantis de

cada unidade.

•Para que o estudante permaneça na Universidade e tenha melhor desempenho

acadêmico.

•Respostas mais rápidas e sistemáticas quanto às dificuldades e possibilidades

vinculadas à trajetória acadêmica dos estudantes da UFG.



Proposta de criação da Coordenação de 

Assuntos Estudantis nas UA's/UFG

OBJETIVOS:

- Instituir uma representação direta da PRAE em cada Unidade Acadêmica da

UFG;

- Ser o elo entre PRAE e Estudante de cada curso e UA

- Manter a observação, a escuta e a construção de atendimentos de demandas

específicas e coletivas dos estudantes;

- Favorecer a permanência, o envolvimento universitário e a conclusão do curso,

evitando a retenção, reprovação e evasão;

- Favorecer o acompanhamento e monitoramento da PASE;

- Acompanhar a influência da PASE na vida acadêmica dos estudantes atendidos.



Coordenação de Assuntos Estudantis nas 

Unidades Acadêmicas

Atribuições do/a coordenador/a da PRAE na Unidade

Acadêmica:

• Divulgar os Editais e conhecer as Portarias;

•Esclarecer o papel da PRAE (Possibilidades e limites);

•Levantar as principais dificuldades dos estudantes na vida universitária quanto 

à/ao:

•Baixo desempenho acadêmico;

•Faltas sucessivas;

•Dificuldades socioeconômicas; 

•Problemas de saúde mental;

•Elaborar estratégias e ações nas unidades.



Proposta de criação da Coordenação de 

Assuntos Estudantis nas UA's/UFG

Atribuições do/a coordenador/a da PRAE na Unidade

Acadêmica:

- Manter contato direto com a PRAE e suas diretorias, para o acompanhamento dos

estudantes;

- Apontar as situações que exigem intervenção imediata e/ou médio/longo prazo;

- Participar da construção coletiva PRAE-UA, das ações que mais se aproximam das

demandas e especificidades dos estudantes e da Unidade Acadêmica;

- Articular com os professores, técnicos e estudantes formas de garantir a presença da

equipe da PRAE na Unidade Acadêmica para fortalecer os assuntos estudantis.

- Ser o suporte imediato nas necessidades estudantis, acionando outras pessoas da

PRAE, sempre que necessário;

- Mediar o acesso à PRAE, bem como esclarecer sobre as possibilidades de apoio para

necessidades sociais, de saúde e/ou ações de protagonismo estudantil.



Proposta de criação da Coordenação de 

Assuntos Estudantis nas UA's/UFG

Como fazer:

1ª ETAPA:

- Reunião com os diretores(as) das Unidades Acadêmicas para apresentar esta

proposta;

- Os diretores indicarão quem serão os seus coordenadores/as.

2ª ETAPA:

- Reuniões com os Coordenadores/as das Unidades Acadêmicas para apresentar

a Política de Assistência Estudantil da UFG (PASE), os programas da PRAE e,

construir a metodologia de acompanhamento

3ª ETAPA:

- Visita da PRAE em cada UA para refinar a metodologia de acompanhamento e 

apresentá-la nos Conselhos Diretores, se caso necessário.



Proposta de criação da Coordenação de 

Assuntos Estudantis nas UA's/UFG

Planejamento:

Reuniões regulares com os coordenadores da PRAE (1x mês)

Cronograma:

16/05: Apresentação da PRAE

23/05: Apresentação dos dados das unidades acadêmicas (mapa dos participantes

do programa por unidade e por curso); Apresentação do fluxo dos serviços;

30/05: Plano de Trabalho: Agendas de trabalho, elaboração de formulários de

encaminhamentos da demanda para a PRAE, ou para coordenação de curso,

colocar em prática os fluxos, fazer simulações de situações etc



3209-6240

www.prae.ufg.br

Pró-reitoria de assuntos 
estudantis

praeufg praeufg


