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Assistência Estudantil

A Pró-Reitoria  de  Assuntos  Estudantis  (PRAE),  da  Universidade  Federal  de
Jataí  –  UFJ,  vem  apresentar  à  Procuradoria  Institucional  os  relatórios  de  bolsas  e
atendimentos por curso, conforme solicitado.

A tabela  anexa  apresenta  a  descrição  atualizada  em 31/08/2022  de  todas  as
bolsas e auxílios que foram oferecidas pela Prae através de editais 

Em resumo, foram oferecidos os seguintes benefícios:

• Bolsa moradia  - Edital  02/2022

Descrição: discentes que não possuem base familiar em Jataí

• Bolsa alimentação – Edital 02/2022.

Descrição: discente cujos cursos estão na Unidade Riachuelo.

• Bolsa alimentação RU -  Edital 02/2022 e recadastramento 2021.

Descrição: discentes que possuem subsídio total do acesso ao RU.

• Bolsa transporte – Edital 02/2022 e recadastramento 2021

Descrição: 20 tickets de meia passagem por mês.

• Bolsa incentivo pedagógico – Edital 02/2022 e recadastramento 2021.

Descrição: para complemento de materiais, equipamentos e cotidianos do processo de

ensino aprendizagem.

• Auxílio eventual – Edital 01/2022.

Descrição:  para complemento de alguma eventualidade financeira  que pode custar o

rendimento acadêmico.

• Bolsa Permanência do MEC 

Descrição: o Ministério da Educação (MEC)  lança com periodicidade indeterminada o

edital  das  bolsas  de  permanência  de  discentes  indígenas  e  quilombolas  com

comprovação de de sua origem. Hoje estamos integrados ao Programa de Bolsas de
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Permanência  de  Indígenas  e  Quilombolas  do  Ministério  da  Educação.  A  partir  de

setembro de 2022 passamos a homologar a totalidade das bolsas vinculadas à UFJ.

Discentes  ingressantes  no  período  letivo  de  2022/1  concorrem  ao  auxílio

acolhida para facilitar a acomodação inicial na vida acadêmica.

Para além das questões econômicas a Prae conta com profissionais empenhados

em oferecer acolhimento psicológico, pedagógico e psicopedagógico a discentes com

queixas específicas ou encaminhados por docentes, técnicos ou colaboradores.

Para a prevenção oferecemos rodas de conversas,  oficinas e aconselhamentos

individuais ou em grupo. 

O trabalho de acolhimento é constante e prioritário dentro da Prae.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

 

      Pró  Reitora de Assuntos Estudantis
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