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4.3  RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  –  COORDENAÇÃO  DE  ASSUNTOS  DA
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

Serviço Público Federal
Universidade Federal de Goiás

Regional Catalão
Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relatório  de  atividades  da  Coordenação  de

Assuntos  da  Comunidade  Universitária,  do

período de março de 2018 a dezembro de 2019,

apresentado  ao  Conselho  Universitário  da

Universidade  Federal  de  Catalão  em

atendimento  ao  Regimento  Geral  da

Universidade Federal de Goiás (UFG).

Catalão, dezembro de 2019.
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a) Atividades referentes ao Período: de março de 2018 a dezembro de 2018

1- INTRODUÇÃO

A Coordenação de  Assuntos  da  Comunidade Universitária  -  CCOM desenvolve

ações  integradas  nas  diversas  áreas  da  Política  de  Assistência  Social  ao  Estudante,

atendendo aos estudantes oriundos da classe trabalhadora que ingressam ao Ensino Superior

através  da Lei  nº  Lei  n.12.711/2012,  sendo esses com reflexo da expressão da questão

social.  Com o  objetivo  de  estimular  a  integração  acadêmica  e  social  dos  estudantes  e

auxiliar na permanência e formação e vida acadêmica.

É  responsável  pela  assistência  ao  estudante  em  situação  de  vulnerabilidade

socioeconômica  e/ou  risco  social,  por  meio  do  processo  do  estudo  socioeconômica

realizado pelos/as Assistentes Sociais, do planejamento, da execução e do acompanhamento

de programas de benefícios financeiros.

A CCOM também supervisiona  serviços  de  alimentação  e  nutrição  disponíveis  aos

estudantes atendendo as necessidades dos estudantes e das representações estudantis nos

espaços  democrático  de  representações  como  Conselho  Gestor,  DACC  e  reuniões

periódicas com a Coordenação e com os profissionais que integram à CCOM.

 planejar,  organizar,  executar,  coordenar  e  avaliar  o  cumprimento  do  Programa

Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES),  no âmbito  da  universidade,  de  forma

participativa com as representações estudantis, equipe técnica, direção e docentes

 instituir e executar a Política de Permanência, com a finalidade de ampliar as condições

de integração e permanência,  promovendo igualdade de condições para o estudante

concluir seu curso de graduação;

 planejar, organizar, executar, coordenar e avaliar as ações de permanência, de forma

articulada com atividades de ensino, pesquisa e extensão, destinadas aos estudantes da

UFG/RC;

Este  relatório  reúne as  principais  atribuições  e  as  atividades  desenvolvidas  pela

Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária - CCOM da Universidade Federal

de Goiás - UFG, no período de março a dezembro de 2018.

Os  trabalhos  desenvolvidos  foram  realizados  em  consonância  com  o  Plano  de

Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da UFG, o

Decreto Nº.  7.234 de  19  de  julho  de  2010 que  dispõe  sobre  o  Programa Nacional  de

Assistência Estudantil – PNAES,  Resolução CONSUNI 44/2017./UFG -Institui a Política
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de Assistência Social Estudantil (PASE), Resolução CONSUNI Nº 12/2017 - Dispõe sobre

normas e procedimentos a serem adotados em casos de assédio moral, sexual e quaisquer

formas de preconceito, no âmbito da UFG, outras legislações educacionais e Institucionais,

além das decisões dos Órgãos Deliberativos da RC e da UFG.

1.1- Localização:

Bloco Administrativo – 2º Piso:

Sala 101 – Coordenação e 

Secretaria da CCOM Sala 102 – 

Serviço Social

Sala 103/104 - sala de arquivo e atendimento individualizada e/ou reuniões com no máximo
6 pessoas.

Sala no Restaurante Universitário – Nutrição

1.2- Atendimento ao público:

Segunda à sexta-feira: das 08h às 12h e das 13h30 ás 

17h30. Tel.:(64)-3441-5333 – 

Coordenação/Secretaria da CCOM / e- mail: 

assistenciaestudantil.ufg@gmail.com

Tel.:(64) -3441-5321 - Serviço Social – e-mail: 

servicosocialufcat@gmail.com Tel.:( 64)-3441-5338 / e- mail: 

nutricaoufgrc@gmail.com

Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária - CCOM.

Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar n° 1122 – Setor Universitário – 

CEP: 75.704-020 http://ccom.catalao.ufg.br/

1.3- Equipe / Contato:

Quadro 1 :Composição da Equipe na CCOM à partir de março de 2018

Aline Tavares (estudante/estagiária) alinedeoliveira.adm@gmail.com
Geyson Cosme (Assistente Social) * geizon@ufg.br
Graciele Cristina da Silva (Nutricionista) nutricaoufgrc@gmail.com
Laurita de Q. Bomdespacho (Assistente Social/Coordenadora) lauritabomdespacho@ufg.br
Lucas Bueno (Encarregado de Departamento) assistenciaestudantil.ufg@gmail.com
Magda Pereira dos Santos (Assistente em Administração) lauritabomdespacho@ufg.br
Marluce Aparecida de Souza (administradora/substituta da Coordenação)- marluce_souza@ufg.br

*cedido do curso de Medicina 03(três) dias na semana.
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2- REESTRUTURAÇÂO DA CCOM – RC/UFG

Analisado as demandas do setor nos últimos meses/anos, verificou-se a necessidade

do aumento do quantitativo de profissionais, bem como melhorias nos espaços e estrutura

física relacionada ao setor/unidade.

2.1-  Planejamento para aprimorar a estrutura física,  de pessoal e  de comunicação

relacionada à assistência estudantil – CCOM (2018/2019)

Toda  a  estrutura  acadêmico-técnico-administrativa  da  CCOM  vem  sendo

organizada com adequações necessárias aos novos desafios educacionais relativos às ações/

programas oferecidas à comunidade universitária.

2.1.1- Planejamento da composição da equipe e estrutura organizacional na CCOM 

Quadro 2: Equipe técnica necessária para a expansão dos Serviços ofertados pela CCOM

Cargos de TAE Atual/2018

Expansão
dos

Serviços
2019

Total

Assistente Social 01 02* 03
Assistente Administrativo 01 01 02
Administrador 01 - 01
Nutricionista 01 01 02
Técnico Educacionais - 01* 01
Técnico de Contabilidade - 01 01
Técnico em Dietética - 01 01
Encarregado de Departamento 01 - 01
Estagiário(estudante) 01 02 03

Total 06 09 15

*Aguardando convocação do Técnico em Assuntos Educacionais e o Assistente Social aprovados no Concurso Público para 
Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação (TAE) EDITAL N. 08/2018 Resultado Final do 
Concurso 27 de junho de 2018.
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Quadro 3: Estrutura Organizacional considerando a expansão dos Serviços ofertados pela
CCOM

* Atualmente a CCOM possui 01(uma) função gratificada da Coordenação.

Segundo a proposta de reestruturação da Coordenação de expansão dos serviços,

certamente,  a CCOM não segue um padrão proporcional com as demais Coordenações,

com critérios objetivos, como as funções gratificadas para abrangência das delegações de

responsabilidades  para  Planejamento,  seleção,  monitoramento,  avaliação  e  revisão  das

Ações/Programas,  visando  oferecer  melhor  atendimento  ao  publico  da  Comunidade

Universitária.

Vale acrescentar que o número de alunos tem aumentado no decorrer dos anos, tem-

se  a  necessidade  de  melhor  acompanhamento  da  distribuição  do  orçamento  anual  do

PNAES, acompanhamento dos equipamentos sociais, tais como Restaurante Universitário,

Lanchonete e implantação do Condomínio estudantil, zelo pelo planejamento participativo

com  participação  efetiva  das  Representações  Estudantis  com  a  Gestão,  bem  como,

promover a sustentabilidade e diversidade na execução e avaliação das Ações/programas

ofertados.

2.1.2- Planejamento para aprimorar a comunicação com a Comunidade Universitária
da CCOM

É  fundamental,  para  subsidiar  a  Política  de  Comunicação  da  CCOM,  ter

conhecimento  detalhado  do  público  (Comunidade  Universitária),  que  são  atendidos  pelos

serviços executados pelo  setor que, em função da sua participação articulada e permanente,
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são indispensáveis para a manutenção e transparências dos atos e de todas as atividades dos

profissionais. Certamente, também deve ter conhecimento sobre hábitos de comunicação e

hobbies.

Ainda,  para  que  possíveis  ações  sejam  efetivadas  de  forma  transparente,  o

entendimento  sobre  quais  informações  configuram  temas  de  interesse  geral  ou  interesse

específico do publico/setor será indispensável para divulgação nos meios institucionais, tais

como:  definir  plano  de  ações  de  melhoria  das  práticas  comunicacionais;  levantar

periodicamente as demandas e as expectativas dos públicos, em especial a sua percepção em

relação à CCOM na Regional Catalão/UFG. Esse levantamento pode ser realizado a partir de

sondagens semestrais e/ou anuais com o objetivo de detectar lacunas ou revisões necessárias

no processo de comunicação.

Considerando a importância estratégica desse público, recomenda-se a criação ou a

implementação de  canais  que  possam atender  as  demandas  informativas  específicas,  bem

como  a  participação  efetiva  dos  gestores  públicos  no  processo  de  circulação  e

compartilhamento de informações que sejam do interesse da Comunidade Universitária, tais

como:

a) Melhorias na atualização da página da CCOM no Portal da RC/UFG

O site institucional da CCOM é uma ferramenta onde todos os atos administrativos

são publicizados à Comunidade Interna e Externa. Na página do site é divulgados cardápios

do  restaurante,  orientações  nutricionais,  eventos,  editais,  resultados  dos  Programas,  entre

outras.

Fonte: http://ccom.catalao.ufg.br/
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b) Ampliação de canais de comunicação/ redes sociais com o Público da CCOM.

Certamente será desenvolvido página no Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter , 

Vídeo Institucional;

2.2-  Planejamento  estimativo  de  Compras  (Aquisições  de

Mobiliários/Equipamentos/Materiais) da CCOM – 2018/2019

Feito a solicitação para a Divisão de Compras da Coordenação de administração e 

Finanças – CAF para o Planejamento da Contratação em 22/03/2018.

AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PARA CCOM (Previsão 2018/2019)

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO DO ITEM
VALOR ESTIMADO

UNIT. VALOR ESTIMADO TOTAL

1 12 Unidade Álcool gel (70%) - 500g R$ 43,22 R$ 518,64
2 2 Unidade Armário suspenso de parede R$ 350,00 R$ 700,00
3 12 Unidade Avental TNT manga longa com Velcro R$ 31,21 R$ 374,52

4 2 Unidade Balcão em madeira com gavetas R$ 2.512,00 R$ 5.024,00

5 4 Unidade Cadeira com encosto com braço (giratória) R$ 300,00 R$ 1.200,00

6 2 Unidade Cadeira com encosto presidente com braço
(giratória) R$ 430,56 R$ 861,12

7 12 Unidade Cadeira fixa sem braço R$ 500,00 R$ 6.000,00

8 4 Unidade CartuchoTonner BROTHER TN -3472 R$ 156,00 R$ 624,00

9 6 Unidade Gaveteiro com chaves R$ 429,22 R$ 2.575,32

10 1 Unidade Geladeira R$ 2.497,54 R$ 2.497,54

11 1 Unidade Guarda Volumes R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

12 2 Unidade Impressora Multifuncional Lase Jet R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

13 3 Unidade Luva descartável de vinil tamanho médio – pct
100 R$ 25,00 R$ 75,00

14 2 Unidade Mesa R$ 400,00 R$ 800,00

15 1 Unidade Mesa de Ping-Pong R$ 527,42 R$ 527,42

16 2 Unidade Mesa formato L R$ 600,00 R$ 1.200,00

17 1 Unidade Mesa redonda com 7 lugares R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

18 3 Unidade Mesa retangular R$ 400,00 R$ 1.200,00

19 11 Unidade Microcomputador R$ 2.800,00 R$ 30.800,00

20 1 Unidade Micro-Ondas R$ 400,00 R$ 400,00

21 1 Unidade Mural Madeira 3 Metros R$ 200,00 R$ 200,00

22 3 Unidade Notebook R$ 3.000,00 R$ 9.000,00

23 12 Pacote Papel toalha R$ 4,00 R$ 48,00

24 1 Unidade Pebolim R$ 800,00 R$ 800,00

25 2 Unidade Projetor R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

26 10 Unidade Puffs tipo pera R$ 220,00 R$ 2.200,00

27 10 Unidade Puffs tipo quadrado R$ 85,00 R$ 850,00

28 12 Unidade
Sabonete líquido antisséptico incolor e
inodoro: 500ml R$ 10,00 R$ 120,00

29 1 Par Sapato Soft Works n°37 R$ 80,00 R$ 80,00

30 1 Unidade Sistema de som Home-Theater R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

31 2 Unidade Sofá R$ 1.500,00 R$ 3.000,00

32 11 Unidade Suporte ergonômico para os pés R$ 57,90 R$ 636,90

33 5 Unidade Suporte para CPU R$ 20,00 R$ 100,00
34 1 Unidade Tatame de Placas 4x4 R$ 300,00 R$ 300,00

35 1 Unidade Tela Projetor R$ 729,00 R$ 729,00
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Cantin
a

Condomí
nio 
Estudantil

Centro Administrativo - CCOM/RC/
UFG

Restaurante Universita
 rio -
RU

Espaco de Convive�ncia Estudantil(Antigo 
RE)

36 2 Unidade Telefone com fio R$ 60,00 R$ 120,00

37 1 Unidade Telefone sem fio R$ 180,00 R$ 180,00

38 1 Unidade
Termômetro digital à prova d’água – tipo
espeto R$ 600,00 R$ 600,00

39 1 Unidade Termômetro digital infravermelho R$ 200,00 R$ 200,00

40 12 Pacote Touca descartável - pct 100 unidades R$ 13,00 R$ 156,00
41 1 Unidade Tv Led 50 Polegadas R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

Total Previsto para o
período: R$ 90.197,46

* Dentre os itens solicitados, temos os Móveis/Equipamentos para o Espaço de Convivência dos estudantes. Os 
itens do espaço de Convivência dos Estudantes serão adquiridos com o Recurso do PNAES.

Visando melhorias nos serviços executados no espaço do Restaurante Universitário

(RU), a CCOM implementa o acesso à Internet no (RU) e para isto, foi solicitado a compra de

Equipamentos de Processamentos de Dados (ponto, acesso) para o funcionamento da internet,

sendo para a área administrativa e acadêmica, tais como: atividades administrativas, controle

de usuários no acesso ao RU, fiscalização, pesquisa de satisfação e outras.

2.3- Planejamento e Melhorias dos espaços físicos da CCOM

A CCOM objetiva ampliar, adaptar e promover melhorias nos espaços físicos, que

compreende a Gestão da CCOM;

*(Teremos a ampliação desses espaços no Campus II – Cantina e RU)

Estabelecemos ainda, melhorias no Setor administrativo da CCOM em 2018, que foi

pactuada  e  disponibilizada  com  a  gestão  atual  uma  sala,  que  oferece  atendimento

individualizado e arquivo, e/ ou reuniões com no máximo 6 pessoas. Vale ressaltar que falta

espaço,  moveis  e  equipamentos  para  os  novos  servidores,  criação  das
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Coordenações/Diretorias da CCOM na UFCAT. E, nos arquivos há orientação sobre a restrição

de  uso  exclusivo  do  Serviço  Social,  tendo  em  vista  se  tratar  de  material  técnico  sigiloso

(Resolução CFESS nº 493 de 21 de agosto de 2006).

2.3.1- Salas no Centro Administrativo:

Recepção: Local onde os estudantes são recepcionados e possuem mobiliários e 

equipamentos para uso acadêmico;

✔ Sala da Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária; Na 

Coordenação temos 05(cinco) postos de trabalho;

✔ Sala do Serviço Social.

Temos (02) dois postos de trabalho; 103/104- Sala de Atendimento e Arquivo; Temos

(01) um posto de trabalho;

Recepção – um espaço com equipamentos que os estudantes utilizam para acesso à
internet e reuniões para estudos.

Serviço  Social  -  sala  102  não  há  divisões  físicas  da  sala  o  que  inviabiliza  o
atendimento individual ao estudante,  assegurando a este o sigilo profissional.  Sala 103 de
Arquivo possibilita atendimento individualizado conforme dispõe a Resolução CFESS nº 493
de 21 de agosto de 2006, e/ou reuniões com no máximo 6 pessoas.
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Coordenação e Secretaria – CCOM

Sala de Nutrição no Restaurante Universitário – RU

2.3.2- Restaurante/Lanchonete (Cantina)

A  Cantina  Universitária  da  UFG  –  Regional  Catalão  é  terceirizada,  sendo

supervisionada  nas  condições  de  higiene  e  boas  práticas  na  aquisição,  armazenamento,

manipulação e distribuição de alimentos pelo Serviço de Nutrição.

Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira: 07h às 22h Aos Sábados: 07h às 14h
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Atualmente, temos um espaço de 386,24 m2 em concessão de uso a título oneroso

(Concorrência Nº 06/2018).

Empresa: Universitário Lanches CNPJ: 26.472.987.0001/30 Contrato Nº 55/2018

2.3.3- Restaurante Universitário – RU

O Restaurante Universitário (RU) da Regional Catalão/UFG oferece o serviço de

alimentação e nutrição, fornecendo refeições de almoço e jantar, de segunda a sexta-feira,

respectivamente, das 10h30min às 14h e das 18h às 21h, conforme o calendário acadêmico.

O  valor  da  refeição  para  servidores  da  instituição  (Docentes,  Técnicos

Administrativos,  Terceirizados),  Estudantes  de  Pós-Graduação  e  público  da  comunidade

externa é de R$ 8,62.

Para os estudantes de graduação subsidiados do projeto Alimentação no RU o valor

da refeição é de R$ 3,00.

Os  estudantes  de  graduação bolsistas  e  subsidiados  deverão  realizar  um cadastro

digital para ter acesso ao Restaurante Universitário, o qual é feito pela empresa responsável

pelo fornecimento das refeições (Nutrir refeições coletivas) nas dependências do RU, fora do

horário de fornecimento das refeições.

A área construída soma 1.118,20 M2, incluindo cozinha e áreas afins, em concessão

de uso de áreas, móveis e Equipamentos (Pregão Eletrônico Nº 06/2017).

Empresa:  NUTRIR  Refeições  coletivas  LTDA-EPP  CNPJ:  22.381.412/0001-51

Contrato Nº 43/2017 e Termo Aditivo Nº 001, 002 e 003 do Contrato Nº 43 /2017
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2.3.4- Condomínio Estudantil

Processo: 23070.011627/2017-14 - Concorrência 06/2018 –UFG

Obra: Construção da Moradia Estudantil de Catalão
Endereço: UFG, Campus Catalão, Catalão-GO
Área (m²): 2.492,26 Data: Dezembro de 2017
Valor (R$/m²): 2.472,27 Processo:
Custo total da Obra R$ 6.161.548,04

Fonte: Planilha Orçamentária da Concorrência 06/2018 – CEGEF/UFG

Fonte: Licitação Finalizada – Valor Total: 5.030.000,00 – Situação Despacho -Portal de Compras do 
Governo Federal – comprasnet. em 05/10/2018

2.4- Acompanhamento na Gestão Administrativa e Financeira – Recursos (PNAES) em
Construção/Reforma/Adaptações.

Construção/Reforma/Adaptações Início Previsão/conclusão

Área construída ou
reforma/adaptações

em M2

Valor 
R$

Restaurante Universitário (RU)*
Restaurante/Lanchonete*
Espaço de Convivência (antigo RE)*

Condomínio Estudantil**

“..o  projeto está  licitado e  a construção só
não  foi  iniciada  devido  ao  contingencia-
mento  das  verbas  de  capital  do  Programa
Nacional de Assistência
Estudantil(PNAES) pelo Ministério da Edu-
cação(MEC”).

Fonte:  *foi  solicitado  informações  e  não  tivemos  resposta  da  situação  atual  (Memorando
Nº84/2018CCOM/RC/UFG)

** Nota da direção da UFG/Regional Catalão dia 11/10/2018, “..o projeto está licitado e a construção
só não foi iniciada devido ao contingenciamento das verbas de capital do Programa Nacional de Assistência
Estudantil(PNAES) pelo Ministério da Educação(MEC”).
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Serviço Público Federal Universidade Federal de Goiás Regional Catalão
Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária - CCOM

3- IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE - CCOM (2018)

NOME DO SERVI-
DOR

VINCULO 
(FEDERAL
/OUTRO)

CARGO/FUN 
ÇÃO

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TIT-
ULAÇÃO INÍCIO DAS ATIVIDADES

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS/TREINAMENTOS EM 
2018

Laurita de Queiroz 
Bomdespacho. Federal

Assistente So-
cial

Coordenação

Graduação em Serviços Social;

Especialização em Gestão da Política de
Assistência Social; Mestranda em Gestão

Organizacional 2018-2019;

Serviço Social desde
Dez.2012

Coordenação em Março/2018;

- Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis –
FONAPRACE-Maio 2018
-Participação no Seminário o da ANDIFES sobre Plano Nacional de As-
sistência Estudantil (PNAES) – Junho 2018.

-1º Congresso de Assiste�ncia Estudantil – FONAPRACE- São Paulo - 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – previsto Nov/2018

-Seminário Nacional “O trabalho do/a assistente social na assistência estu-
dantil” – Cuiabá – MT – UFMT – previsto Nov/2018

Juliane Leite São José 
dos Santos. Federal

Assistente So-
cial Graduação em Serviços Social

Serviço Social desde 2015/Re-
movida para Hospital das Clíni-
cas Goiânia em Julho/2018. -

Graciele Cristina Silva Federal Nutricionista

Doutora em Ciências da Saúde
CV LATTES -

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/vi
sualizacv.do?id=K4575942Z6

Inicio na CCOM em 
25/10/2015

CV LATTES -
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4575942Z6

Marluce Aparecida de 
Souza Federal Administradora

Graduação em Administração e Direito 
(aguardando colação de Grau); Especial-
ização Gestão Empresarial;

Pregoeira desde julho/2011-CAF-
Removida para CCOM em 
12/03/2018 -

-Participação no Seminário o da ANDIFES sobre Plano Nacional de As-
sistência Estudantil (PNAES) – Junho 2018.

-1º Congresso de Assistência Estudantil – FONAPRACE- São Paulo - Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp) – previsto Nov/2018.

Maria Terezinha do 
Prado Federal Psicóloga

Graduada em Psicologia Especialização 
em Educação Escolar

Removida para IBIOTEC –
Lotação na Clínica de Psicologia 
março de 2018.

-

Magda Pereira dos 
Santos Federal

Assistente em Ad-
ministração

Graduação em Administração, Especial-
ização em Gestão Financeira e Contro-
ladoria

Início em 03/09/2018 na CCOM.

- Produção de textos oficiais na UFG – Regional Catalão;
- Curso Compras e Contratações via Sistemas UFG
- Curso Sistema Eletrônico de Informações -SEI

Lucas do Prado Bueno Terceirizado
Encarregado de 
Departamento Ensino Médio Início em 18/05/2015 na CCOM.

-Produção de textos oficiais na UFG – Regional Catalão;
- Curso Compras e Contratações via Sistemas UFG
- Curso Sistema Eletrônico de Informações -SEI

Aline de Oliveira 
Tavares Estudante Estagiária Graduanda em Administração Início em junho/2018 -
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COMISSA& O FISCALIZADORA RU e CANTINA

GESTA&
O

CCOM CONSELHO 
GESTOR

CA- MARA DE 
GRADUAÇA& O

4) ESTRATÉGIAS E COMPETÊNCIAS - CCOM

4.1- Objetivo estratégico da CCOM

Reestruturar a CCOM para maior viabilidade nos trabalhos articulados com ensino,

pesquisa,  extensão,  assistência  social,  mobilidade  e  com  as  representações  estudantis

possibilitando uma inclusão social, especificamente no que se refere à permanência, que é

fundamental  nessas  articulações  incluindo  Unidades  Acadêmicas  e  a  Coordenação  de

Graduação.

Ademais, objetiva estimular a integração acadêmica e social dos estudantes e auxiliar

na permanência e formação e vida acadêmica.

              4.1.1- Necessidade de alinhamento nas articulações das ações

Surge a necessidade de envolvimento da gestão e Coordenações Acadêmicas, pelo

fato  do  serviço  social  integrar  uma  equipe  interdisciplinar  (interno,  externa  e  a  rede

municipal), visando tais objetivos na assistência estudantil:

- aumentar a índice de aprovação nas disciplinas;

- orientação e avaliação Nutricional Coletiva;
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- promover a participação dos coordenadores/professores no acompanhamento dos
estudantes bolsistas para reduzir a evasão/retenção;

A atuação da CCOM com o Núcleo de Acessibilidade (NAI) é realizada de maneira

integrada/articulada  entre a  coordenação,  monitores,  estudantes atendidos, familiares,

docentes,  administrativo  e  os  Técnicos  Administrativos.  São  setores  que  necessitam  de

fortalecimento institucional para atendimentos as demandas crescentes advindas do ingresso

por cotas na UFG, que é regulamentado pela Lei n.12.711/12, alterada pela Lei n.13.409/16,

conhecida  como  Lei  de  Reserva  de  Vagas,  e  ainda  pela  Resolução  CONSUNI/UFG  n.

20/2010,  alterada  pela  Resolução  CONSUNI/UFG  n.  031/2012,  que  trata  do  Programa

UFGInclui.

A articulação da Coordenação de  Assuntos  Internacionais  –  CAI,  com o Serviço

Social/CCOM possibilita implementar e realizar o estudo socioeconômico dos estudantes e

orientação de direitos e devereis sociais antes e pós saída do país que pretendem concorrer aos

editais de intercâmbio.

articulações com 

Coordenação de 

Administração e 

Finanças

Serviço de Nutrição,
Social e Psicologia

articulação com CAI

Política de
Assistência Social
e Permanência na

UFG

articulação

com as coordenações de cursos

articulação com NAI
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CGA/
CURSOS

Reitoria e
PRAE/UFG GESTÃO 

RC

DACC NA
I

REPRESENTAÇÕES
ESTUDANTIS/COLETIVOS/ ATLÉTICAS

CA
I

ESTÁGI
O

4.1.2- Necessidade Relações Intersetoriais na Regional Catalão e Regional Goiânia -UFG

A  intersetorialidade  enquanto  estratégia  profissional  tem  sido  de  fundamental

importância, pelo fato de um conjunto de setores que, ao se aproximarem e interagirem entre

si, podem produzir ações e saberes mais integrais.

Nas diversas ações/programas articuladas com que os setores aproximam e interagem

entre si, para atenderem situações  adversas envolvendo o estudante e sua vida acadêmica e

social,  passa a ter uma dimensão mais valorizada à medida que se observa a eficiência, a

efetividade  e  a  eficácia  esperadas  na  implementação  da  Assistência  Social  ao  Estudante

(PASE),  no  que  se  refere  ao  atendimento  das  demandas  estudantis  e  aos  recursos

disponibilizados para a execução das mesmas.

4.2- Competências na gestão da CCOM identificadas como essenciais

Elaborar,  supervisionar  e  coordenar  a  Unidade/Órgão  de  atuação  por  meio  do

planejamento,  implementação,  monitoramento,  avaliação  e  revisão  se  necessário,  de

Programas/Projetos  e  acompanhamento  dos  Contratos  (RU  e  Lanchonete),  bem  como,
117117117117

117



promover a sustentabilidade e diversidade, zelando pelo cumprimento das efetivas obrigações

contratuais na Regional Catalão/UFG, futuramente UFCAT e avaliar se o público principal é

atendido na sua efetividade.

Competências Conhecimento/habilidade/atitude

Gestão Administrativa e Financeira
Legislações, Informática, contabilidade, gestão de processos, gestão de
projetos, análise e interpretação de documentos, Organização, Controle,
Planejamento, Monitoramento e Avaliação.

Articulação com as Representações
Estudantis.

Priorizar lutas pelas politicas afirmativas, humanização, respeito as
questões de gênero sócio/étnico-racial, ambientais, econômicas e cultur-
ais, bem como o conhecimento popular.

Gestão de Programas e Projetos
Estudantis

Formação em Política Sociais no planejamento articulado, divulgação, 
execução, monitoramento dos indicadores, controle, avaliação.

Gestão de Conflitos Trabalho sob pressão, relacionamento interpessoal, flexibilidade;

Gestão Ambiental
Legislação, desenvolvimento sustentável, indicadores, conhecimento 
técnico Inter e multidisciplinar, analise e interpretação de documentos.

Gestão de Segurança Alimentar

Planejamento, Controle, Legislações, normas, gestão de projetos, analise
e interpretação de documentos, Organização,  elaboração e implantação
de Manual de Boas Práticas de Fabricação, Procedimentos Operacionais
Padronizados (POPS), planilhas de controle de temperatura, de higiene
ambiental e de adoção de hábitos higiênicos corretos, podendo incluir
ainda instruções de trabalho que padronizem as atividades.

Gestão de Documentos e Arquivo

Criar  instrumentos de controle e  monitoramento do armazenamento e
tráfego desses documentos, (Organização física/eletrônica adequada, sis-
tema de identificação, padronização dos métodos de arquivamentos, Co-
modidade e agilidade nas consultas aos documentos; Sigilo das infor-
mações, segurança e preservação dos documentos; serviço de digitaliza-
ção de documentos). Atualmente, temos o SIGAA que a seleção de di-
versos programas estão sendo feitos de forma arquivo eletrônico.

Gestão de Tecnologias de Infor-
mação

É notório a necessidade de sugerir e/ou criar, implementar e administrar
sistemas de informação com veracidade, de forma dinâmica, visando se-
gurança  e  agilidade  nas  informações;(temos  controle  biométrico  no
Restaurante Universitário, diversos programas estudantis que exigem
maior acompanhamento com agilidade).

Foco em pessoas e resultado
Trabalho em equipe; Objetivo, assertivo, proativo, comprometido, agili-
dade, organizado, cooperativo, gerenciamento do tempo, atendimento ao
público, relacionamento interpessoal.

4.3- Competência da Equipe CCOM (2018) 

4.3.1-Coordenação

Supervisionar  e coordenar  a área  de atuação por meio do planejamento,

implementação, monitoramento e avaliação de Programas/Projetos na Regional Catalão/UFG

e atua nos seguintes espaços estabelecidos pelo Regimento da Regional:
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- Assessorar a direção e as instâncias colegiadas nos processos de deliberação sobre

as matérias/assuntos relacionados ao campo de atuação;

- Formular diagnósticos dos problemas da Coordenação;

- Processo em Comissões;

- Avaliação de Servidores;

- Controlar a frequência de servidores no âmbito da Coordenação;

-  Orientação  e  mediação  de  situações  relacionais  conflituosas  entre  estudantes  e

comunidade universitária;

- Supervisionar e Orientar em processos de pagamento de bolsas envolvendo recurso

do PNAES e outros (Supervisionar e orientar os trâmites desde a inclusão do estudante até o

pagamento);

-  Acompanhar/supervisionar  o  Processo  do  Contrato  de  Concessão  do espaço  da

Cantina; (Acompanhar o processo, participar no planejamento de elaboração de Termo de

referência, preenchimento/solicitação de assinatura de contrato, Monitoramento/Controle de

recebimentos de Aluguel da concessão do uso e ressarcimento de energia elétrica via GRUs).

- Acompanhar a fiscalização em reuniões e informes deliberativos;

- Acompanhar/fiscalizar o Processo do Contrato do Restaurante Universitário – RU

(Acompanhar o processo, participar no planejamento de elaboração de Termo de referência,

solicitação  orçamentária  para  pagamento,  Monitoramento/Controle  de  recebimentos  de

Aluguel da concessão do uso via GRUs),

-  Processo  de  Construção  do  Condomínio  Estudantil;  (Casa  do  Estudante)  –

(Acompanhar  o  processo  e  planejamento  orçamentário  disponível,  bem  como  formular

estratégias  internas  para  acompanhar  e  prover  a  execução  de  todas  as  ações  relativas  à

operacionalidade da Moradia, incluindo normatização, ações de segurança coletiva, realizar

reuniões e emitir relatórios gerenciais.)

- Processo da Construção do Restaurante Universitário – Campus II (acompanhar o

planejamento inicial, previsão de funcionamento);
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-  Atendimento  ao  Público  da  Comunidade  Universitária  (alunos,  professores,

servidores,  e  demais  pessoas  que  procuram  os  serviços  da  universidade),  tendo  como

diretrizes  a  humanização do atendimento,  a  qualidade,  a  assertividade,  a resolutividade,  a

responsabilidade e a ética.

4.3.1.1-Secretaria Administrativa

Atuar no apoio administrativo com foco no atendimento ao estudante, priorizando

um adequado fluxo de informações.

• controlar documentos, realizar conferências de planilhas e folhas de pagamento

relativas aos programas de bolsas, sendo: Bolsa Moradia, Bolsa Alimentação Complementar e

Bolsa Permanência.

• solicitar e acompanhar as rotinas de Gestão de Material e Gestão de Patrimônio

através de ferramentas tais como SIPAC e GLPI, e também através de endereço eletrônico da

UFG próprio para esse fim.

• inserir, acompanhar e dar ciência nos Processos no SEI.

• solicitar Diárias e Transporte relativo as viagens coletivas e servidores.

• apoiar a Coordenação, o Serviço de Nutrição, o Serviço Social e a Psicologia 

no desenvolvimento das suas atividades.

• Apoio coordenação:

Administrar  agenda da secretaria  e  ter  conhecimento da agenda da Coordenação.

Agendar as reuniões em local apropriado e reservar material de apoio necessário a execução

das mesmas. Colher assinaturas e dar recebimentos em documentos em geral. Administrar

pendências, informando o grau de importância das mesmas com foco em prazos e verificar

quais documentos e despachos necessários para a resolução destas. Assistir à Coordenação em

reuniões e secretariar as mesmas.

• Atender pessoas:

Recepcionar  a  comunidade  acadêmica  em geral.  Atendimento  dos  estudantes  via

telefone, via e-mail assistenciaestudantil.ufg@gmail.com e via presencial nos processos de

seleção; inserção e acompanhamento dos estudantes nos programas e ou projetos ofertados

pela  CCOM. Fornecer  informações,  atender  pedidos,  solicitações  e  chamadas  telefônicas,
120120120120
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anotar e transmitir recados; orientar e encaminhar os alunos dentro dos vários setores em que

a  CCOM  atua  em  conjunto;  Orientação  dos  estudantes  quanto  ao  uso  computador

disponibilizado na recepção da CCOM, e orientação quanto ao preenchimento on-line do

cadastro socioeconômico disponível no SIGAA.

• Gerenciar informações:

Ler documentos e editais que guardem relação com o setor. Levantar informações e

consultar outros departamentos. Criar e manter atualizado banco de dados utilizando planilha

eletrônica relativo a todos os programas relacionados a Secretaria Administrativa. Controlar

cronogramas  e  prazos;  Reproduzir  documentos;  Conferência  do  relatório  da  empresa

fornecedora de refeições com base nos extratos biométricos enviados diariamente pela Nutrir

Refeições Ltda. Conferência do vínculo dos estudantes bolsistas no SIGAA. Mapeamento do

fluxo  das  refeições  servidas  no  RU,  através  de  planilha  eletrônica,  dentro  do  projeto  de

estágio do setor. Recebimento mensal dos planos de estudos dos estudantes que participam do

Projeto Permanência. Confeccionar  clippings  para publicação no site da CCOM e manter o

mesmo sempre atualizado com periodicidade semanal.

• Elaborar documentos:

Redigir  ofícios,  memorando,  e-mails,  convocações,  convites  e  atas;  auxiliar  na

elaboração de relatórios, preparar apresentações, etc.

• Controlar correspondência:

Receber,  controlar,  triar,  destinar,  registrar  e protocolar  correspondência tanto em

meios físicos como em meios eletrônicos (e-mail). Digitalizar os documentos mais relevantes

e arquivá-los na pasta na rede da CCOM.

• Solicitação de Transporte:

Recebimento da solicitação de viagem dos estudantes (via ofício).

Caso  deferida,  fazer  a  mediação  entre  os  estudantes  e  o  Setor  de  Transportes,

encaminhando os dados da viagem ao setor através de formulário próprio,  informando os

interessados a respeito do status da solicitação e após o evento, mantendo arquivado todos os

dados pertinentes.

• Arquivar documentos:

Identificar o assunto e a natureza do documento; determinar a forma de guarda e

destiná-los ao arquivo corrente do setor.  Recebimento e arquivamento de,  em média,  165
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prestações de contas dos estudantes incluídos no Projeto Moradia por mês.

4.3.1.2-Setor de Cadastro e Pagamento

É de responsabilidade do setor de cadastro: acompanhar cadastro de estudante no RU

(inclusão/exclusão),  e  acompanhar  diariamente  o  quantitativo  de  acesso  dos  usuários  aos

Restaurantes Universitários, dos estudantes aprovados em seleção socioeconômica, realizada

pelos Assistentes Sociais.

• Cadastro de estudantes

• Pagamento de bolsa dos estudantes;

• Conferir a situação de vínculo do estudante no SIGAA; Cadastro de conta bancárias,

dados gerais dos estudantes;

4.3.1.3. Setor Gestão de Contratos

• Contrato  do  Restaurante  Universitário  –  RU  (acompanhamento  na  emissão  de

empenho,  acompanhamento  de  Gestão  Administrativa  e  Financeira  tais  como

construção, reforma/adaptações – Recursos do PNAES).

• Contrato de Concessão do espaço do Restaurante/Lanchonete (acompanhamento na

emissão de GRUs referente ao aluguel, acompanhamento de Gestão Administrativa e

Financeira, tais como construção, reforma/adaptações – Recursos do PNAES).

• Acompanhar  a  Comissão  Fiscalizadora  do  Restaurante  Universitário  e

Restaurante/Lanchonete;  Acompanhar  os  Projetos  de  Construções  –  Moradia

Estudantil e futuramente o Restaurante Universitário (RU) e Cantina no Campus II da

RC/UFG;

4.3.1.4. Estagiária (estudante)

• Atendimento à Comunidade interna e externa;
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• Auxiliar nas Atividades administrativas e acadêmicas (cuidar pelo bom andamento das

atividades propostas pela Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária 

(CCOM);

• Mapear o fluxo de acesso ao Restaurante Universitário (RU);

• Agregar atuação no estágio articulando ensino e pesquisa através de produção de 

artigos científicos em gestão de processo.

4.4- Assessoria de Gestão e Planejamento da CCOM

• Assessorar as decisões dos serviços da Coordenação no que tange os processos de

melhorias contínuas ofertadas e executadas pela CCOM com o recurso do PNAES e

outros;

• Atuar, dentro da minha formação específica, como Staff à Coordenação, a Assistência

Social,  a Secretaria Administrativa e ao Serviço de Nutrição, trabalhando temáticas

como Gestão de projetos/programas estudantis, Gestão de conflitos, Gestão ambiental

e Segurança alimentar.

• Analisar  as  características  da Instituição de  Ensino,  seus  stakeholders,  os  recursos

disponíveis e as rotinas de trabalho, a fim de avaliar a melhor aplicação dos citados

recursos e assim gerar processos efetivos e agregadores de valor a toda a Comunidade

Acadêmica.

• Pesquisar, no ambiente de ensino e outros correlatos, as melhores práticas e casos de

sucesso  (Benchmarking),  como  forma  de  nortear  nossos  processos  de  melhoria

contínua.

• Fazer  propostas  de  simplificação  e  racionalização  das  práticas  de  trabalho

desenvolvidas na Coordenação e seus respectivos planos de aplicação.

• Assessorar  no  planejamento  de  Programas/projetos  voltados  para  a  permanência

estudantil  desenvolvidos  na  Regional  Catalão/UFG,  para  que  estejam  alinhados  e

sejam realizados em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional da

UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da UFG, o Decreto Nº. 7.234 de 19 de julho

de 2010 que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES,
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Resolução  CONSUNI  44/2017./UFG  -  Institui  a  Política  de  Assistência  Social.

Estudantil (PASE), outras legislações educacionais e Institucionais, além das decisões

dos Órgãos Deliberativos da RC e da UFG.

• Processo de Estruturar a Pró-reitora da UFCAT (incluindo a elaboração e condução da

Política de Assistência Estudantil);

•  Colaborar na elaboração de subsídios para as diretrizes e políticas governamentais.

• Coordenar  o  fluxo,  a  tempo,  das  informações  e  documentos  necessários  a

implementação da Politica de Assistência Estudantil, mantendo proximidade com os

demais órgãos e entidades envolvidas no processo.

• Realizar estudos sistematizados de documentos, legislações e jurisprudências a fim de

levantar informações necessárias a implementação da política.

• Acompanhar no SEI, o andamento dos processos relativos à temática. Elaborar 

relatórios de gestão da CCOM;

• Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos de natureza administrativa;

• Realizar estudos específicos, visando solucionar problemas administrativos, trazendo

uma visão do macroambiente e suas implicações no microambiente sob a perspectiva

do administrador;

• Dar suporte  administrativo e técnico preparando Termo de referências,  minutas de

contratos, editais e convênios;

• Atendimento  ao  Público  Interno  e  Externo  (estudantes,  professores,  servidores,

terceirizados  e  demais  pessoas  que  procuram os  serviços  da  Universidade),  tendo

como  diretrizes  a  humanização  do  atendimento,  a  qualidade,  a  assertividade,  a

resolutividade, a responsabilidade e a ética.

4.5- Serviço Social

A inserção dos assistentes sociais no ensino superior tem sido no sentido de garantir

o acesso e permanência através da Política de Assistência Social ao Estudante por meio de

bens  e  serviços.  Desta  forma,  para  pensar  a  educação  é  preciso  tomar  a  realidade  na
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perspectiva de totalidade,  compreender  que as diferentes  dimensões  que compõem a vida

social  mantêm com o  trabalho  uma  relação  de  dependência  ontológica,  mas  também de

autonomia, de mútuas determinações e fortalecimento das ações integradas e coletivas assim,

o assistente social realiza:

• Atendimento social, escuta qualificada, orientação e acompanhamento de estudantes,

familiares, docentes, e técnicos administrativos;

• Realizar Estudo Socioeconômico para inserção aos Projetos da Política de Assistência

Social ao Estudante, bem como, para os editais para intercâmbios;

• Acompanhamento  Acadêmico  e  Social  do  Estudante  inseridos  na  Política  de

Assistência Social; Encaminhamos e acompanhamento de estudantes para o serviço de

(Psicologia e Psiquiatria) no Projeto Institucional criado em abril de 2018;

• Acompanhar os estudantes em situação de adoecimento e tratamento excepcional;

• Planejar,  executar  e  avaliar  as  pesquisas  que  possam  contribuir  par  a  análise  da

realidade social e para subsidiar ações profissionais em consonância com os objetivos

da instituição;

• Atuar junto aos diferentes sujeitos envolvidos com o processo educacional, estudantes,

Coletivos,  Atléticas  e  Diretórios  estudantis,  família,  comunidade,  professores,

profissionais  da  educação  e  gestores,  visando  o  fortalecimento  dos  processos  de

participação  política  e  gestão  democrática  da  política  de  educação  e  de  suas

instituições;

• Organização e condução de palestras, grupos e oficinas com temáticas relativas ao

cotidiano acadêmico  ou ao  universo  dos  estudantes  e  das  famílias,  como:  drogas,

sexualidade, violência, assédio, bullying, etc;

• Articulação com os Conselhos e Câmaras;

• Acompanhar os estudantes em envolvimento com assédio moral, sexual e entre outros;

• Participar  de  programas  de  treinamento  de  pessoal  técnico  e  auxiliar  para  o

desenvolvimento das ações pertinentes à instituição.
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4.5.1 Acompanhamento Acadêmico realizado pelo Serviço Social

Após a classificação e acesso dos estudantes aos benefícios, a “equipe de assistentes

sociais passa a monitorar a trajetória acadêmica e o impacto que os eventuais benefícios por

ele acessados produzem sobre sua vida acadêmica”.

Com o intuito de aproximarmos da realidade dos estudantes ingressantes na UFG, o

Serviço Social da CCOM realizar todos os anos Atividades Integradas nos cursos noturnos

para apresentar os direitos e deveres dos estudantes ingressantes na Universidade e identificar

necessidades deste público. Desta forma, o Serviço Social contribuir para expor o panorama

dos  direitos  e  deveres  dos  discentes  ingressantes  na  Política  de  Assistência  Social  e

Permanência na UFG com princípio educativo e emancipatória.

• Implantação da
Regional;

• Recorte de
classe social – oportunizando

acesso ao Ensino superior.

REGIONALIZAÇÃO DO ENSINO
SUPERIOR

PROCESSO DE INCLUSÃO

• Dirimir
as

desigualdades sociais.

• Acompanhamento de assistência ao
estudante;

• Fortalecimento da Equipe e
equipamentos sociais;

COMBATER A EVASÃO

Fonte: Elaborado pelo serviço social.

Entende-se por  articulação intersetorial  entre  os  diversos  serviços  na  UFG como

(Coordenações  de  Cursos,  COGRAD,  Serviço  Social,  Serviço  de  Psicologia,  Psiquiatria,

Serviço  de  Nutrição,  Coordenação  de  Acessibilidade,  Coordenação  de  Assuntos

Internacionais, UFG Inclui e demais Rede de Serviços caracterizado na Assistência Social

como instituição de programa de proteção social existentes no município e/ou no Estado, ou

em outros países, em caso de intercambistas).
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Nesse sentido, o ponto de partida e o desafio ao Serviço Social é aprimoramento da

gestão do acompanhamento acadêmico que integram as dimensões (sócio familiar, financeira,

pedagógica e acadêmica) possibilita que os/as estudantes diante das dificuldades por motivos

de suas condições de vida, a negação ao acesso e seus direitos tenham suas necessidades de

vida, sociais, acadêmicas, pedagógicas, e financeiras atenuadas para que cada um/a consiga

concluir o curso.

4.6- Serviço de Nutrição

Possui como perspectivas a ampliação do serviço (construção de sala de reuniões no

Restaurante Universitário, mobiliário e quantitativo de servidores). Estas ampliações visam o

atendimento de ações voltadas a capacitação de manipuladores de alimentos, reuniões com

representações  estudantis,  empresas  terceirizadas  fornecedoras  de refeições  a  Comunidade

Universitária, demais palestras e reuniões.

Diversas adequações à legislação sanitária visando a produção de alimentos tem sido

realizadas,  com destaque a reforma do restaurante universitário objetivando adequação ao

fluxograma  de  produção  de  alimentos  e  lanchonete/cantina  universitária  conforme

preconizado pela RDC ANVISA nº216 de 15 de setembro de 2004.

Além disso, desenvolve ações de segurança alimentar e nutricional voltadas para a

prevenção de agravos futuros à saúde da comunidade Universitária.  Neste sentido,  alguns

projetos  de  extensão,  pesquisa  e  assessoramento  em  atividades  de  ensino  de  disciplinas

relacionadas a temática estão em andamento:

• Análise quantitativa e qualitativa de cardápios;

• Supervisão das etapas que envolvem a produção de alimentos;

• Elaboração  de  documentos  oficiais,  protocolos,  formulários,  pareceres  técnicos,

relatórios entre outros;

• Participação em comissões de elaboração de Termo de Referência para terceirização

dos espaços de alimentação da Regional RC/UFG;

• Participação em comissões  fiscalizadoras  de  contratos  de  serviços  terceirizados  de

alimentação no âmbito da RC/UFG;

• Desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.
127127127127

127



5) FASES  DA  REESTRUTURAÇÃO  NA  GESTÃO  DE  PROGRAMAS  E

PROJETOS ESTUDANTIS

Primeiramente,  será ampliado o número de servidores,  posteriormente,  controle  e

pagamentos  dos  bolsistas,  monitoramento  dos  indicadores  dos  programas  (indicadores

estratégicos para o sucesso acadêmico e evitar evasão/retenção), Avaliação do programa e

Revisão das iniciativas estratégicas.

5.1 Orçamento e execução financeira do PNAES em 2018

O  orçamento  anual  da  assistência  estudantil  (e  suas  respectivas  rubricas)  é

estabelecido pelo Governo Federal. Em 2018, a dotação orçamentária do PNAES estabelecida

para esta Regional Catalão pela UFG foi de R$ 2.801.404,72 (Dois milhões, oitocentos e um

mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos).

Os atores envolvidos no PNAES são o MEC, na qualidade de entidade supervisora,

através  da  Secretaria  de  Educação  Superior  (SESu)  e  as  universidades,  na  qualidade  de

instituições executoras da política.

De posse dos recursos do PNAES, oriundo do Orçamento Geral da União, as IFES

devem alocar os recursos nas áreas definidas pelo § 1°. do art. 3°. do Decreto nº 7.234/2010,

que são: moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura,

esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

O Público alvo é formado pelos estudantes, em particular os socioeconomicamente

vulneráveis, perfil étnico-racial, mobilidade social dos cotistas e outros. Para escolher as áreas

de atuação, onde serão empregados os recursos do PNAES, o setor responsável pela política

na IFES deve considerar as necessidades  identificadas  pelos estudantes,  após o que,  deve

divulgar  os  benefícios  a  serem  concedidos,  bem  como  os  critérios  de  seleção  a  serem

utilizados, através de editais e outros meios eficazes.

Após  a  divulgação  é  realizado  o  processo  de  seleção  dos  alunos,  que  inclui  a

verificação  do  atendimento  dos  critérios  estabelecidos  pelos  candidatos  e,  finalmente,  a

concessão dos benefícios, fornecendo, por exemplo, auxílio-moradia e auxílio-alimentação.
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Durante  todas  as  fases  é  esperado  que  existam  mecanismos  de  controle  interno

administrativos, inclusive com feedback para avaliação da política em caráter nacional, a ser

realizado pelo MEC, utilizando-se de indicadores/metas, relatórios gerenciais, entre outros.

Ressalta- se que o Decreto nº 7.234/2010 determina em seu art. 5º que quem deve estabelecer

esses mecanismos é a IFES.

A etapa final do processo é o monitoramento e a avalição da política. A avaliação

deve levar em conta as metas previstas conforme os objetivos de redução das taxas de evasão

e retenção. A supervisão ministerial dessa política cabe ao MEC, por meio da Secretaria de

Educação Superior - SESu.

Vale acrescentar que temos algumas questões relevantes para reflexão de melhorias

no Planejamento da execução da gestão do recurso do PNAES, tais como: o Setor responsável

pela  execução  da  política  pública  no  âmbito  da  IFES está  devidamente  estruturado,  com

estabelecimento  de  normas  e  resoluções  de  responsabilidades  e  de  qualificação  para  as

atividades  inerentes;  teve  estudos  e  análises  relativas  à  demanda  social;  a  divulgação  do

programa  é  eficiente,  atingindo  o  público-alvo  da  política;  os  critérios  de  seleção  estão

adequados ao Decreto 7.234/2010; O processo de seleção é eficiente; existem critérios para a

manutenção do benefício; realiza avaliação dos resultados do programa.

Ainda,  a  tabela  abaixo  objetiva  demonstrar  o  número  de

matrículas/formandos/trancamento entre os anos de 2015 a 2018.

Quadro 4 –Número de matrículas/formandos/trancamento e solicitação de bolsas em

cursos  superiores  de  graduação  presencial  (Ano  Base  2015-2018)  na  Regional

Catalão/RC/UFG.

Ano
Quantitativo

estudantes ma-
triculado/Ano

Prováveis
Formandos

Trancamentos
de Matriculas

Concluintes

Quantitativo de
solicitação de

bolsa para análise
socioeconômica

2015 903 * 506 * 532* 357* 802 **
2016 868 * 440 * 519* 320* 931**

2017 1264 * 256 * 571*
184* (1º

semestre 2017) 890**
2018 **** **** **** **** 1.021***

Fonte: *Dados atualizados em 10/01/2018 pela Seccional do Centro de Gestão Acadêmica/RC, via 
Arquivo CGA/RC e Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). – Relatório de Atividades
– Janeiro 2018

** Relatório de Atividades do Serviço Social – Janeiro 2018
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     *** Dados até Out/2018
**** ainda não tivemos dados de 2018.

O  número  de  estudantes  matriculados  no  ano,  certamente  acarreta  aumento  de

solicitação de bolsas para análise socioeconômica, o que gera maior demanda por benefícios

de  caráter  social,  como  é  o  caso  dos  benefícios  oferecidos  com  recursos  do  PNAES.

Consequentemente, esse aumento na demanda requer uma ampliação na estrutura de trabalho

para atender os novos estudantes, bem como maior eficiência na gestão dada a limitação de

recursos. Essa expansão, por outro lado, requer ampliação e aperfeiçoamento nos mecanismos

de controle interno.

A disponibilização orçamentária  na execução financeira  da política de assistência

estudantil  foi  implementada  na  Regional  Catalão/UFG da seguinte  forma:  o Memorando-

Circular nº 003/PROAD/UF de 09 de março de 2018 na distribuição orçamentária relativo à

Matriz PNAES, foi disponibilizado para a Regional Catalão R$ 2.801.404,72.

Comparando a fração de recursos destinada a Regional Catalão em 2017 com 2018

(redução de 11,38%) a seguir,  verifica-se que o total  de ingressante e  de trancamento de

matricula, certamente mesmo os números não possuir relação, não é possível o aumento das

bolsas para atendimentos aos estudantes com perfil socioeconômico estabelecido pelo PNAES

estudantis e/ou expansão das Ações/Programas.

Quadro 5 –  Valor disponibilizado para a Regional  Catalão (2015- 2018)- Matriz
PNAES *

(PNAES) Capital 2015 Custeio 2015 % Capital 2016 Custeio 2016 %

Regional Catalão R$ 841.854,62 R$ 2.179.528,16 15,22% R$ 959.578,06 R$ 3.317.890,29 13,71%

(2015)* )*TABELA I – PLOA 2015 UFG Recursos do Tesouro Nacional – (R$ 1 ,00)- utilizando os
critérios estabelecidos pela resolução CONSUNI nº 02/2011;

*TABELA III - Dotação Orçamentária 2015 por regional da UFG ( capital e custeio) – Matriz PNAES
- A aplicação e a distribuição interna dos recursos destinados às regionais de Catalão, Jataí e Goiás , serão
definidas por regras próprias estabelecidas pelos órgãos colegiados destas regionais , como prevê a Resolução
CONSUNI nº  02/2011 .  No caso da  regional  de  Goiânia já  existe  uma resolução específica do CONSUNI
(05/2011 ) que trata da distribuição de recursos entre as unidades acadêmicas . Fonte: Memorando Circular Nº
01/PROAD/UFG de 12/02/2015

(2016)* )*TABELA I – PLOA 2016 UFG Recursos do Tesouro Nacional – (R$ 1 ,00)- utilizando os
critérios estabelecidos pela resolução CONSUNI nº 02/2011;

*TABELA II - Dotação Orçamentária 2016 por regional da UFG ( capital e custeio) – Matriz PNAES
-a  distribuição  orçamentária  da  dotação  do  PNAES  para  2016,  levando  em  consideração  a  metodologia

130130130130

130



estabelecida pela resolução CONSUNI nº 02/2011, ou seja,  a  fração de recursos destinada a cada uma das
regionais da UFG é calculada de forma proporcional ao número de alunos equivalentes de cada regional . A base
de dados utilizada para se calcular o número de alunos equivalentes foi a mesma usada pela SESU/MEC (em
2015) para a distribuição de recursos entre as IFES, ou seja, os dados do censo 2014. O valor alocado para cada
regional da UFG previsto para 2016 é, portanto, diretamente proporcional ao número de alunos equivalentes de
cada uma das regionais da UFG. Deve-se ressaltar que o cálculo do número de alunos equivalentes no contexto
da  Matriz  ANDIFES  e  na  Matriz  de  Assistência  Estudantil,  seguem  sistemáticas  diferenciadas.  Fonte:
Memorando Circular Nº 002PROAD/UFG de 25/01/2016

(PNAES)
Capital

2017
Custeio 2017 % Capital 2018 Custeio 2018 %

Regional Catalão - R$ 3.370.584,80 13,82% - R$ 2.801.494,72 11,75%

2017 para 2018
(- 11,38 %
de 2017)

(2017)*  TABELA I – LOA 2017 UFG  Recursos do Tesouro Nacional – (R$ 1 ,00)- utilizando os
critérios estabelecidos pela resolução CONSUNI nº 02/2011;

*TABELA II -  Valor disponibilizado para as Regionais (PNAES)  - Apresentamos na tabela II a
distribuição orçamentária da dotação do PNAES para 2017, levando em consideração a metodologia estabelecida
pela resolução CONSUNI nº 02/2011, ou seja, a fração de recursos destinada a cada uma das regionais da UFG é
calculada de forma proporcional ao número de alunos equivalentes de cada regional . A base de dados utilizada
para  se  calcular  o  número de al  unos equivalentes  foi  a  mesma usada pela SESU/MEC (em 2016) para a
distribuição  de  recursos  entre  as  IFES,  ou  seja,  os  dados  do  censo  2015.  Ressaltamos  que  os  recursos  de
investimentos do PNAES não foram distribuídos conforme acordo realizado em reunião realizada em 2016 com
os  diretores  das  regionais  e  Administração  Superior,  pois  serão  aplicados  nas  obras  prioritárias  a  saber:
restaurante de Goiás, centro de convivência de Jataí e moradias estudantis em Catalão.  Fonte: Memorando
Circular Nº 002PROAD/UFG de 09/02/2017

Fonte:  *Apresentamos na  tabela II  a distribuição orçamentária da dotação do PNAES para 2018,
levando em consideração a metodologia estabelecida pela resolução CONSUNI nº 02/2011, ou seja, a fração de
recursos destinada a cada uma das regionais da UFG é calculada de forma proporcional ao número de alunos
equivalentes de cada regional. A base de dados utilizada para se calcular o número de alunos equivalentes foi a
mesma usada pela SESU/MEC em 2017 para a distribuição de recursos entre as IFES, ou seja, os dados do censo
2016. Ressaltamos que neste ano não há previsão de créditos de investimentos para o PNAES.

O valor alocado para cada regional da UFG previsto para 2018 é, portanto, diretamente proporcional
ao número de alunos equivalentes de cada uma das regionais da UFG. Deve -se ressaltar que o cálculo do
número de alunos equivalentes no contexto d a Matriz OCC e na Matriz de Assistência Estudantil,  seguem
sistemáticas diferenciadas. Fonte: Memorando Circular Nº 003/PROAD/UFG de 09/03/2018

Após a distribuição orçamentária para a Regional, a Coordenação da CCOM planeja 

suas ações/programas com base no ano anterior e a disponibilidade orçamentária, e apresenta 

a Gestão.
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Quadro  6–  Valores  financeiros  planejados  e  executados  nas  ações  de  Assistência

Estudantil da RC/UFG em 2018.

MODALIDADE DE
PROGRAMA/BOLSA

QTD.
VAGAS

VALOR PLANEJADO(ES-
TIMADO)

VALOR EXECUTADO
***

Moradia 165 R$ 475.200,00 R$ 280.040,00
Alimentação Complemen-

tar
165 R$ 489.060,00

R$ 289.237,00

Permanência 125 R$ 600.000,00 R$ 326.400,00
Alimentação Integral 900

R$ 1.167.344,72
R$ 656.743,08

Alimentação subsidiado - R$ 535.574,12
Emergencial R$ 19.200,00 R$ 7.200,00

Eventos – Trans-
porte Coletivo R$ 50.000,00 R$ 47.542,00

Auxilio Creche 
(monitoria)

06 R$ 3.200,00
R$ -

Total para atendimento ao
Núcleo de

Acessibilidade (monitoria,
- R$ 600,00 **

R$ 600,00**

técnico e pedagoga) **

Total - R$ 3.271.320,00 R$ 2.143.336,20 ***

***O valor executado refere no RU de jan/18 a set/2018 e Moradia e Alimentação Complementar até
Nov/2018.

**Feito o remanejamento de R$ 69.000,00 em caráter devolutivo, oriundos de custeio do Centro de
Custos 11.02.16 – Coordenação de Administração e Finanças – Catalão, que atualmente custeia com recursos
provenientes  do Centro de  Custos  11.02 – Regional  Catalão.  Fonte:  Memorando 72/2018/CAF/UFG/RC de
18/10/2018

*Valor Planejado Anual para o Restaurante Universitário – R$ 2.586.000,00 (300.000 Unidades) –
Processo 23070.014666/2016-92

Quadro 7 – Quantitativo/valor de refeições no período de 2015 a 2018
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Fonte: Nota fiscais; * 2015(referente a 3 meses; 2016 (referente a 12 meses); 2017 (referente a 7
meses); 2018(8 meses)

*O Restaurante Universitário(RU) teve inicio em julho de 2015, na qual o contrato Nº 33/ 2015 para a
empresa Valdair Vieira Borba e CIA LTDA-ME, CNPJ 10.506.245/0001-49, posteriormente ( Termo Aditivo Nº
002 ao Contrato nº 33/2015) em 29/08/2016;.-. Pregão eletrônico Nº 84/2015, Processo 23070.01888/2015-64.

A empresa NUTRIR refeições coletivas LTDA-EPP, CNPJ: 22.381.412/0001-51 iniciou-se em agosto/
2017( contrato 43/2017), e Termo de Aditivo Nº 001, 002 e 003 do contrato Nº 43/2017/

Os estudantes inseridos no Projeto Alimentação - RU terão o usufruto deste benefício

somente  no  período  letivo,  de  segunda  a  sexta  feira,  conforme  o  calendário  acadêmico

vigente.  Constitui-se  no fornecimento  de alimentação de  duas  refeições  ao dia  (almoço e

jantar).  A Seleção  é  por  meio  de  Estudo  Socioeconômico  realizado  pelo  Serviço  Social,

conforme edital vigente. No entanto, todos os estudantes de graduação recebem um valor de

subsídio para realizarem as refeições no Restaurante Universitário – RU, e não são todos os

estudantes  com  o  subsídio  pago  pelo  PNAES  passaram  pelo  Estudo  Socioeconômico

realizado  pelas  Assistentes  Sociais.  Ressalta-se  que  demanda  para  o  RU  de  estudantes

subsidiados,  o  quantitativo  é  maior  dos  que  são  assistidos  pelo  Projeto  da  Assistência

Estudantil.

5.2- Ações/Programas de execução da Politica do PNAES na RC/UFG

Os Projetos e Ações vinculados ao Programa de Assistência Social de Permanência

na UFG com recurso proveniente do Programa Nacional de Assistência Estudantil/PNAES na

Regional Catalão:

• Projeto Alimentação – RU;

• Projeto Alimentação Complementar;

• Projeto Moradia;

• Projeto Permanência/UFG;

Outras bolsas, auxílios e atividades:

• Emergencial;

• Bolsa Permanência do MEC (recurso extra – não proveniente do PNAES);

• Auxílio Financeiro para Aquisição de passagens para participação em eventos 

acadêmicos e científicos;

• Transporte;

• Bolsa Centro de Línguas;
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• Intercâmbio/Mobilidade Estudantil;

• Apoio ao Núcleo de Acessibilidade – NAE, UFGInclui e Coordenação de 
Assuntos Internacionais

– CAI.

5.2.1 Projeto Alimentação Complementar.

Destina-se somente aos estudantes inseridos no Projeto Moradia.

Consiste no pagamento em pecúnia, por meio de depósito em conta bancária no valor

de  R$ 247,00 (duzentos  e  quarenta  e  sete  reais),  ao  estudante  contemplado.  O estudante

utilizará o valor para arcar com as despesas relativas à alimentação nos finais de semanas,

feriados e recessos acadêmicos, período em que as atividades do Restaurante Universitário

são suspensas.

Seleção  por  meio  de  Estudo  Socioeconômico  realizado  pelo  Serviço  Social,

conforme edital vigente.

5.2.2 Projeto Moradia.

Destina-se aos estudantes para contribuir  com o custeio da despesa com aluguel.

Serão contemplados os estudantes que não tenham imóvel e/ou que não residam com seus

familiares (cônjuge, filho/a, pai, mãe, tio/tia, padrasto, madrasta e etc.) na área urbana ou rural

da Cidade de Catalão.

Consiste no pagamento em pecúnia, por meio de depósito em conta bancária no valor

de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), aos estudantes contemplados.

Serão contemplados com o Projeto Moradia somente os estudantes que residiam com

a família  antes  de  vir  para a  Cidade de Catalão estudar  e  os  estudantes  que  residam em

cidades com mais de 61 km (sessenta e um) de distância de Catalão, salvo os municípios que

tenham comprovada dificuldade de acesso por meio do transporte público.

Os estudantes contemplados com o Projeto Moradia deverão entregar mensalmente

cópia do comprovante de pagamento do aluguel, e em caso de mudança de residência, cópia

do  contrato  atualizado,  na  Secretaria  da  Coordenação  de  Assuntos  da  Comunidade

Universitária – CCOM.

A seleção  para  o  Projeto  Moradia  é  feita  por  meio  de  Estudo  Socioeconômico

realizado pelo Serviço Social, conforme edital vigente.
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5.2.3 Projeto Permanência/UFG

Destina-se aos estudantes para contribuir com o custeio de suas despesas acadêmicas,

que são essenciais ao desempenho acadêmico satisfatório.

Constitui-se no pagamento em pecúnia, por meio de depósito em conta bancária, no

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), aos estudantes contemplados.

Seleção  por  meio  de  Estudo  Socioeconômico  realizado  pelo  Serviço  Social,

conforme edital vigente.

5.2.4 Emergencial

As situações  emergenciais  que não podem aguardar  pelo Edital  são atendidas  na

medida  em  que  há  disponibilidade  orçamentária.  Caso  não  seja  constatada  a  situação

emergencial pelo Serviço Social, o estudante deverá aguardar a publicação de novo edital. A

Resolução do CONSUNI Nº 44/2017 que institui a Política de Assistência Social Estudantil –

PASE da UFG prevê o repasse financeiro emergencial até o valor aplicado para a Bolsa de

Permanência.

5.2.5 Eventos – Transportes Coletivos

Instituídos  neste  período  da  gestão,  a  CCOM  implementa  o  Projeto  de  Viagem

Coletiva, este projeto viabiliza a participação de estudantes em eventos de formação política,

de ensino, pesquisa extensão e visitas técnicas planejadas exclusivamente pelos estudantes.

Quando há o deferimento da viagem a Equipe Organizadora e a CCOM participam

de uma roda de  conversa  para  esclarecimento  sobre os  direitos  e  deveres  com ênfase na

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 12/2017 que dispõe sobre normas e procedimentos a serem

adotados em casos de assédio moral, sexual e quaisquer formas de preconceito, no âmbito da

Universidade Federal de Goiás.
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5.2.6 Bolsa Centro de Línguas

A instituição tem no seu processo formativo o intercâmbio e no ensino de língua da

ciência internacional. As vagas são para que os estudantes tenham este acesso à formação de

uma  língua  estrangeira,  assim  há  parceria  com  o  Centro  de  Línguas  onde  todo  ano  a

Coordenação do Centro de Línguas/RC, disponibiliza vagas para atendimentos de estudantes

bolsistas que tenham estudo socioeconômico deferido pelos assistentes sociais da CCOM.

Todo o ano a  CCOM por meio de edital  divulga as  vagas  para os  estudantes  se

inscreverem e pleitearem o acesso à formação de uma língua estrangeira.

5.2.7  Auxílio  Financeiro  para  Aquisição  de  passagens  para  participação  em eventos
acadêmicos e científicos:

Implementado desde março de 2018 através do Edital nº 02/2018 visando a seleção

de  estudantes  de  primeira  graduação  presencial  para  concessão  de  apoio  em Âmbito  do

Programa de Apoio à Participação em Evento – PAPE em conformidade com o Decreto nº

7.234 do PNAES.

Este  projeto  tem  como  atendimento  os  estudantes  oriundos  da  rede  pública  de

educação e com a renda familiar mensal per capta até 1,5 salário mínimo vigente no país.

5.2.8 Bolsa Permanência do MEC (recurso extra – não proveniente do PNAES)

A UFG garante a reserva de 50% de suas vagas nos cursos de graduação a estudantes

provenientes  de  escolas  públicas,  de  acordo  com  a  Lei  nº  12.711/2012.  Dentro  desse

percentual  são  reservadas  vagas  para  candidatos  pretos,  pardos,  indígenas  e,  a  partir  do

segundo semestre de 2017, pessoas com deficiência, de acordo com a Lei nº 13.409/2016.

5.2.9 Intercâmbio/Mobilidade Estudantil

A articulação da Coordenação de  Assuntos  Internacionais  –  CAI,  com o Serviço

Social/CCOM possibilita  implementar  e  realizar  o  estudo socioeconômico dos  estudantes,

orientação de direitos e deveres sociais antes e pós saída do país que pretendem concorrer aos

editais de intercâmbio.
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5.2.10 Política de Assistência Social Estudantil – PASE

A Política de Assistência Social Estudantil – PASE da Universidade Federal de Goiás

foi instituída por meio da Resolução CONSUNI Nº 44/2017, em 24 de novembro de 2017.

Esta Política foi construída coletivamente junto à Reitoria em reuniões que contou com a

participação  dos  profissionais  de  Serviço  Social  ligados  à  Pró  Reitoria  de  Assuntos  da

Comunidade  Universitária  –  PROCOM  e  suas  coordenações  nas  Regionais,  como  a

CCOM/RC, e outros setores da UFG, como o UFGInclui, o Núcleo de Acessibilidade entre

outros. Ressalta-se que esta Política norteará os programas, projetos e ações da Assistência

Estudantil nos próximos editais, no que concerne à seleção e ao acompanhamento acadêmico

dos estudantes.

5.2.11 Núcleo de Acessibilidade

O Serviço Social trabalha de forma articulada e interdisciplinar com os profissionais

Intérpretes, Pedagoga, Nutricionista, Psicólogos, Docentes, Técnico em Tecnologia Assistida,

familiares, monitores e demais profissionais no quadro existente na Instituição desenvolvendo

assim, atividades de apoio ao Núcleo de Acessibilidade da Regional Catalão.

5.3 – Processo de Seleção de bolsistas – Recursos PNAES 2018

Para o Estudo Socioeconômico o Serviço Social analisa a documentação apresentada

pelo estudante e se norteia pelos seguintes indicadores sociais, considerando a expressão da

questão  social  que norteiam o Projeto Ético Político do Serviço Social e que o

estudante apresenta e demais critérios estabelecidos no Edital da Regional Catalão – UFG

/PROCOM/RC/CCOM Nº. 06/2017, de 06 de março de 2017, o mais recente:

• ser estudante, prioritariamente, oriundo da rede pública de educação (ensino

médio), salvo quando tiver cursado como bolsista;

• possuir renda familiar per capita bruta de até um salário mínimo e meio por
mês;

• ser estudante de primeira graduação;

• condições de trabalho e renda;

• composição familiar;
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• nível de escolaridade dos pais;

• condições de moradia;

• pessoa  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas

habilidades e superdotação no grupo familiar, devidamente comprovada.

• situação de doença grave na família devidamente comprovada;

• condições  de  acesso  aos  programas  sociais  (municipal,  estadual  e  federal)

devidamente comprovadas;

• a forma de ingresso na UFG;

• as despesas do grupo familiar;

• os bens do grupo familiar.

Cabe ressaltar que o processo metodológico que o Serviço Social utiliza para a

inserção de estudantes no Programa de Assistência Social de Permanência na UFG é o

estudo socioeconômico, um instrumento técnico operativo de competência privativa do

assistente social. As informações obtidas no estudo socioeconômico são de cunho sigiloso.

O objetivo do estudo socioeconômico é  proporcionar  o  conhecimento  da  totalidade  da

realidade do estudante e garantir direito na medida em que o Serviço Social tem respaldo

institucional. Ainda, é realizado pelos assistentes sociais que resultam em planejamentos

das ações, projetos e programas disponibilizados na UFG/Regional Catalão e demais serviços

sociais disponibilizados na rede de proteção social no Estado e Município.

Em 2018 os estudantes realizaram pela primeira vez a solicitações para inserção ao

Programa  de  Assistência  Estudantil  pelo  Módulo  SIGAA Assistência  ao  Estudante.  A

implementação  do  SIGAA  Assistência  ao  Estudante  é  uma  ferramenta  de  gestão  que

possibilita  que  o  Assistente  Social  realizar  de  maneira  integrada  o  acompanhamento

acadêmico   e   gerenciar   os   pedidos   de bolsas,  acompanhar  frequências,  reprovações,

trancamento  e  aprovações  dos  estudantes  inseridos  na  Política  de  Assistência  Social  ao

Estudante.  Contudo,  faz  necessários  que  os  docentes  lancem mensalmente  as  frequências

desses estudantes.
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Fonte: Sistema SIGAA -UFG

A seguir, teremos o quantitativo de solicitações de vagas nos Programas/bolsas para 

Estudos Socioeconômicos no período de 2015 a 2018.

Quadro 8 – Quantitativo de solicitações de vagas nos Programas/bolsas para Estudos

Socioeconômicos no período de 2015 a 2018

MODALIDADES DOS
PROJETOS

QTD. SOLICITAÇÕES
POR MODALIDADES

QTD. SOLICITAÇÕES
DEFERIDAS POR
MODALIDADES

QTD. VAGAS
DISPONÍVEIS POR

MODALIDADES/ ATENDI-
DOS

QTD. AGUARDO POR
VAGAS

Quantitativo de solicitações para Estudos Socioeconômicos no período de 2015
Alimentação 285 267 176 91

Moradia 216 113 30 83
Permanência 301 219 22 197

Totais 802 599 258 371
Quantitativo de solicitações para Estudos Socioeconômicos no período de 2016

Alimentação 324 275 275 0
Moradia 274 141 77 64

Permanência 333 232 71 161
Totais 931 648 423 225

Quantitativo de solicitações para Estudos Socioeconômicos no período de 2017
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Alimentação 255 160 160 0
Moradia 145 52 52 43

Alimentação
Complementar 188 95 52 43

Permanência 259 160 40 120
Totais 588 467 304 206

Quantitativo de solicitações para Estudos Socioeconômicos no período de 2018
Alimentação 278 278 217 0

Moradia 203 196 40 140
Permanência 308 298 18 280

Totais 789 772 275 420
Fonte: Relatório Serviço Social 2014 a 2017 e de 2018.

Observa-se  acima  o  quantitativo  de  vagas  disponíveis  nos  Programas/bolsas  no
período  de  2015  a  2018,  bem  como,  o  quantitativo  de  solicitações  para  análise
socioeconômica.

6) METODOLOGIA APLICADA NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
ETAPAS DO PLANEJA-

MENTO METODOLOGIA APLICADA DESAFIOS

6.1- Elaboração  da politica  do(s)
programa(s) – Planejamento; Di-
vulgação  e  seleção,  manutenção
no programa:

Fundamentos/estudos e análises relativas a
demanda  social;  (editais,  resoluções,  par-
ticipações  em  comissões,  eventos,  re-
uniões, etc); Divulgação do programa para
atingir o público alvo da política; critérios
de seleção; recebimento da documentação
é feito via SIGAA. Tem-se os Critérios de
contrapartida,  estabelecidas  pela  IFES,
para a manutenção do benefício: Critérios
de  frequência  e  Critérios  mínimos  de
aproveitamento na disciplina; Critérios de
participação em atividades de pesquisa, ex-
tensão, cultura, ensino, monitoria ou tuto-
ria; Controle de Plano de Estudo – Semes-
tral  e  Mensal  (Preenchimento  de  for-
mulário) para subsidiar as entrevistas soci-
ais e acompanhamento acadêmico; Os sis-
temas utilizados (SEI, SIGAA),

Participação de Integrantes das
Representaçõescoletivas no  Plane-
jamento da distribuição
orçamentária dos PNAESnos
Programas  ofertados  pela  RC/UFG;
Controle de pagamentos  de
Aluguéis(devido a necessidade  de
comprovação do aluno aqui  na
faculdade,  pois  não  temos  ferramenta
institucional  integrada  no  Sistema  –
SIGAA);  frequência  de  utilização  do
RU;  frequência  nas  disciplinas  por
Grupo/Perfil  –  com  identificação  da
Matricula/CPF e nome(biome-
tria); Acompanhamento do serviço so-
cial da frequência diária/semanal/men-
sal/semestral/anual; E, acompanhamento
da situação suspenso/excluído. Será im-
plantado o pagamento via SEI.

6.2- Avaliação do(s) Programa(s)
das Bolsas  

Legislação: Decreto 7.234/2010 (Inciso II
do artigo 5º) e Artigo 1º,     I  cisos

I  ao   IV);.Verificar  em que  me-
dida,  finalidade  e  esses  objetivos  estão
sendo alcançados pelo programa; (Avaliar
se o público alvo está sendo efetivamente
alcançado, em que medida o programa está

Os    Mecanismos    de    Avaliação dos
resultados   do   Programa:   Dados   de
Aprovação,  Dados  de  Reprovação,
Dados de Trancamento de Disciplinas,
Análise entre o rendimento Acadêmico
dos  estudantes  que  recebem  um  dos
auxílios pagos com recurso do PNAES;
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alcançando a todos que dele necessitam, a
justiça quanto aos critérios de concessão de
benefícios  entre  os  beneficiários  e  a  re-
dução  da  taxa  de  evasão  dos  cursos  de
graduação (público a quem é destinado o
PNAES);  Avaliações  feitas  através  de re-
uniões  realizadas  no  decorrer  de  cada
período letivo; Verificar os avanços nos in-
dicadores  do programas considerando da-
dos por período, ex. 2015 a 2018. Quanti-
tativo/valores/bolsas/programas.  Demon-
strar o planejado e o executado.

Atendimento a Lei Nº 10.861/04/2004
(Art.1º, $ 1º) - SINAES

6.3-  Revisão  das  Iniciativas
Estratégicas da CCOM

A CCOM estabeleceu algumas metas que
serão  discutidos  a  seguir.  Para  cada  uma
das  metas  estabelecidos  estará  em
atendimento  das  iniciativas  estratégicas,
serão  revistas  as  principais  realizações  e
que estão  em andamento  no exercício de
2018, conforme Quadro 11. E, a avaliação
do  executado  com  o  Planejamento  da
distribuição  orçamentária  para  as
Ações/programas, entre outras.

Mecanismos  de  controle,
monitoramento  (acompanhamento),
avalição  das  ações/programes  devido
fragilidade  na  estrutura
física(espaço/mobiliários/equipamentos
),  sistemas,  numero  insuficiente  de
servidores, entre outros.

A CCOM, em março de 2018 apresentou à Direção-Geral as metas previstas a serem

apresentadas ao Plano de gestão no Conselho Gestor abril de 2018 para diretrizes do Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI), no quadriênio 2018-2022, estabelecendo algumas metas

visando atingir os objetivos estratégicos que serão discutidos a seguir.

7) PROJETOS/AÇÕES,  EVENTOS,  ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS  E
REUNIÕES NA CCOM/RC/UFG

ATIVIDADES /AÇÕES/ REUNIÕES DESENVOLVIDAS E PROGRAMADAS

Participação da Coordenadora da CCOM na orientação e supervisão da Equipe nas Atividades de
Planejamento estratégico do setor; Reuniões trimestrais para acompanhamento e Avaliação.

Participação da Coordenadora da CCOM nos encaminhamentos Semanais da Equipe nas atividades
cotidianas do setor(acompanhamento e Avaliação); Reuniões Semanais, sendo sempre na segunda -
feira no horário das 14:00 às 16:00 horas.

Participação da Coordenadora da CCOM no Planejamento Orçamentário PNAES da Regional e ap-
resentação para direção e Coordenação/profissionais envolvidos de outros setores.

Participação da Coordenadora da CCOM como membro da Coordenação nas reuniões de Gestão/
Direção. As reuniões são semanais, sendo sempre na terça-feira no horário das 14:00 às 17:00 ho-
ras.
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Participação da Coordenadora da CCOM como membro na Câmara de Graduação. As reuniões são
mensais, sendo sempre na segunda quarta-feira do mês no horário das 14:00 às 17:00 horas.

Participação da Coordenadora da CCOM como membro no Conselho Gestor da Regional Catalão.
As reuniões são mensais, sendo sempre na última quarta-feira do mês no horário das 14:00 às 17:00
horas.

Participação da Coordenadora da CCOM na Comissão Fiscalizadora do Restaurante Universitário –
RU com atribuição de análise, discussão e encaminhamentos referentes ao mesmo para o Gestor do
Contrato do RU e Representações Estudantis.

Participação  da  Coordenadora  da  CCOM  na  Gestão  do  Restaurante/Lanchonete
Universitário(Cantina) com atribuição de análise, discussão e encaminhamentos referentes a mesma
para Setores envolvidos, Direção e/ou fiscalização e Representações Estudantis.

Organização e participação na Comissão de Análise de Renda na matrícula do SISU. O trabalho é
desenvolvido com a seleção da equipe, treinamento das atividades que serão desenvolvidas, partici-
pação na da atividade, e arquivo do material do cadastro dos estudantes que foram atendidos.

Atuação da CCOM no Núcleo de Acessibilidade (NAI) da Regional Catalão, através de apoio finan-
ceiro e humano, como instrumento de crescimento da assistência  ao estudante com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Decreto Nº. 7.234 /2010
que dispõe sobre o PNAES no seu artigo 3º § 1º X-

Acolhimento dos Estudantes Bolsistas no Projeto Saúde Mental; acompanhamento desses bolsistas
no Projeto Institucional iniciado em maio com os serviços de psiquiatria e psicologia.

EVENTOS/PROJETOS PREVISTOS/REALIZADOS

Reunião com os estudantes dos programas sociais – conforme demanda são feitas reuniões com os
estudantes do programa alimentação, moradia e programa bolsa permanência com o objetivo de dar
informações, conhecer melhor o estudante assistido e obter avaliação deste estudante a cerca dos
programas.

Participação na Calourada ou Semana dos Calouros da Regional Catalão -Período: Primeira semana
do  ano  letivo.  Descrição:  Apresentação  dos  programas  sociais  na  Semana  dos  Calouros  ou
Calourada. Resultados alcançados: As informações passadas no evento contribuem para que os estu-
dantes tenham acesso aos programas sociais e garanta a oportunidade de buscar inserção nestes pro-
gramas dentro dos prazos legais dos editais.

Reuniões com as Unidades Acadêmicas - Período: Ao longo do ano letivo. Descrição: São feitas re-
uniões com as Unidades Acadêmicas visando mobilizar as mesmas para articulação em conjunto no
acompanhamento dos alunos assistidos. Resultados alcançados: são promissores os resultados
obtidos, pois esta articulação em conjunto propicia o conhecimento mais aprofundado da realidade
do acadêmico  e  do  curso  em  que  está  inserido,  facilitando  propostas  de  metodologias  mais
adequadas no processo de acompanhamento do estudante assistido.
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Reuniões com as representações estudantis - Período: Ao longo do ano letivo. Descrição: São feitas
reuniões com o DACC e os Centros Acadêmicos visando discutir as políticas de assistência estu-
dantil, avaliação desta política e encaminhamentos necessários para adequação quando necessário,
Palestra sobre segurança alimentar e nutricional. Resultados alcançados: conhecimento da política
dos estudantes, seus mecanismos de representação estudantil e articulação entre a assistência estu-
dantil e as representações dos estudantes.

Projeto Bolsas de estudo no Centro de Línguas da Regional Catalão / UFG - São ofertadas 08 bolsas
anuais de estudos para cursos de línguas no Centro de Línguas da Regional Catalão. A seleção é
feita anualmente via edital elaborado e publicado pela CCOM. Todos os estudantes com cadastro
social aprovado na CCOM podem concorrer.
Projeto de Extensão – Noite na Brinquedoteca – Monitoria 2018 - Trabalho integrado com os cursos
de Pedagogia, Enfermagem, Educação Física e Psicologia (Reinvindicação da Coletiva Frente Fem-
inista).
Reinvindicação  da  Implantação  do  Seguro  Estudantil  de  Acidentes  pessoais  coletivos  –  (feito
pesquisas nas Universidades, sugeriu consulta a Procuradoria Jurídica para verificação do Amparo
Legal, fonte do recurso, e verificação das ações dos programas- Política Institucional).
Participação  no  Projeto  de  Pesquisa  –  Análise  de  desenvolvimento  Institucional  da  Regional
Catalão Universidade Federal de Goiás: enfrentamento de mudanças politicas, administrativas e fi-
nanceiras Gestão 2018-2021;
-Ação Protagonismo Juvenil – parceria CCOM, Liga Mauá e Direção;
Projeto Piloto de Canecas no Restaurante Universitário-RU – promover a redução/eliminação de
consumo per capita de copos descartáveis do Restaurante Universitário.
Participação na Capacitação/aperfeiçoamento de manipuladores de alimentos (RU e Cantina)
Comemoração do Dia da Nutricionista;
Recepção de Visita técnica de estudantes de graduação em Nutrição/UNA;
I e II Mostra de Segurança Alimentar e Nutricional;
Participação do serviço Social no COMPEEX 2018 – Mulheres e Tecnologias (Núcleo de Acessi-
bilidade/Instituto de Matemática e Tecnologia – IMEtec e CCOM);

ATIVIDADES DE ROTINAS NA SECRETARIA/COORDENAÇÃO

Atendimento de suporte telefônico, de computador e mesa de apoio aos estudantes - Os estudantes
tem uma sala localizada na recepção da CCOM onde podem utilizar um microcomputador, conec-
tado a internet e à impressora para suporte em suas demandas pessoais e acadêmicas. Tem ainda
nesta sala mesa com cadeiras para estudos, aguardo para atendimentos diversos na CCOM. O estu-
dante poderá solicitar apoio na secretaria da CCOM para fazer ligações telefônicas aprovadas ante-
cipadamente pela Coordenação e ou Secretaria.

Atendimento no Programa da Moradia, Permanência e Alimentação no Restaurante Universitário;

Atendimento no programa de bolsas do Centro de Línguas.

Atendimento  no  programa  de  ônibus  para  participação  dos  estudantes  em eventos  sociais,  es-
portivos e políticos da categoria estudantil.

Atendimento no programa de auxílio financeiro para viagens dos estudantes;
Encaminhamentos de Memorandos/ofícios e outros.
Documentos recebidos: Memorandos, ofícios, outros
Solicitações de Serviços
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Reuniões com Equipe
Reuniões com Diretoria/Representações Estudantis

ATIVIDADES DE ROTINAS DESENVOLVIDAS - SERVIÇO SOCIAL

Estabelecer por meio da Câmara de Graduação o Serviço Social/COGRAD reunião com as coorde-
nações de cursos e os Núcleos Estruturantes de Docentes - NDE para melhor acompanhamento dos
estudantes  com  rendimentos  acadêmicos  insuficientes,  lançamento  de  frequências  e  notas  do
SIGAA para fortalecer o acompanhamento acadêmico.

Mostrar quais são recursos institucionais que os estudantes podem acessar (Regulamento Geral dos
Cursos de Graduação RGCG e entre outros) da Universidade Federal de Goiás;

Identificar  às  necessidades  acadêmicas,  pedagógicas  e  financeiras  dos  estudantes  e  os impactos
dessas necessidades na vida acadêmica;

Articular com OS

Articular com o Núcleo de Acessibilidade nos casos em que o/a estudante apresentam deficiências
físicas, visuais e cognitivas
De forma articulada e integrada o Serviço Social planejar, gerenciar, administrar, executar e asses-
sora políticas, programas e serviços sociais, atuam nas relações entre os atores da Comunidade In-
terna e Externa no cotidiano da vida social, por meio de uma ação global de cunho socioeducativo e
de prestação de serviços.

Atendimentos de estudantes –Serviço Social Quantitativo de atendimento

Estudante que realizou mobilidade 0

Estudante que solicitou estudo socioeconômico para pleitearam o
intercâmbio

5

Processo seletivo UFG inclui- ingresso 2018 10

Formandos em 2018/1 *

Convocação para entrevista social – para acompanhamento
acadêmico

152

Estudantes com acompanhamento com processo de tratamento ex-
cepcional

03

Estudantes acompanhado e encaminhado para o projeto institu-
cional com psicólogos e psiquiatra

*

Estudante acompanhados por violência domestica 01

Estudantes encaminhando para o projeto 15

Atendimento emergencial 50

Atendimento emergencial atendidos 15

Atendimento de estudante com denúncia de racismo, homofobia,
cyberbullyng

08

Visitas domiciliares realizadas para estudantes 05

Fonte: Relatório 2018- Serviço Social/CCOM
*ainda não tivemos as informações.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E INTEGRADAS COM OS DEMAIS PROFISSIONAIS -
SERVIÇO SOCIAL

Reunião dom estudantes bolsistas dos Projetos Moradia e Per-
manência apresentação da Política de Assistência ao Estudante 
PASE e as condicionalidades para estar inseridos nos projetos;

Laurita Bomdespacho Lucas Bueno
Marluce Souza

Cadastrameto dos Dados bancários e entrega de documentos para 
os estudantes do projeto moradia e permanência;

Acompanhamento Acadêmico. 152 estudantes participantes

Implantação do Plano de Estudo – para os estudantes inseridos no 
Projeto Permanência.

Graciele Cristina

Aplicação do Questionário para levantamento sobre a saúde do es-
tudante.

Reunião com as Representações Estudantis DACC- Coletivos e 
Atléticas para conhecimento do Serviço Ofertado no Restaurante 
Universitário.

Graciele Cristina Laurita Bomdespa-
cho Roselma Luchesse

Claúdio Maia

Estudo para implementação do Cardápio em Braile no Restaurante
Universitário – RU, para atendimentos aos estudantes com defi-
ciência visual.

Núcleo de Acessibilidade Nutri-
cionista da empresa Nutrir Graciele

Cristina Silva
Wanessa Ferreira Borges Laurita

Bomdespacho
Emival – Ciências Sociais

Reuniões periódicas com as Representações Estudantis para estab-
elecer as tratativas de direitos de deveres e melhorias nos

Carlos - História Ludmila – Ciências 
Sociais
Maria Luiza - Psicologia

Projetos e Acompanhamentos Acadêmicos e dos atendimentos e 
serviços na CCOM.

Luís Antônio - Letras Jaqueline
Gonçalves

Bruna Ferreira – Geografia
Ranielly – História

Atendimentos integrados aos estudantes com relatos relacionados 
a ordem psíquica;

Laurita Bomdespacho
Moíses Lemos Paulo Castro

Fonte: Relatório 2018- Serviço Social/CCOM

ROTINAS/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA NUTRIÇÃO

Ações voltadas a capacitação de manipuladores de alimentos, reuniões com representações estudan-
tis, empresas terceirizadas fornecedoras de refeições a Comunidade Universitária, demais palestras
e reuniões.

Diversas adequações à legislação sanitária visando a produção de alimentos tem sido realizadas,
com destaque a reforma do restaurante universitário objetivando adequação ao fluxograma de pro-
dução de alimentos e lanchonete/cantina universitária conforme preconizado pela RDC ANVISA
nº216 de 15 de setembro de 2004.
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Desenvolve ações de segurança alimentar e nutricional voltadas para a prevenção de  agravos fu-
turos à saúde da comunidade Universitária. Neste sentido, alguns projetos de extensão, pesquisa e
assessoramento em atividades de ensino de disciplinas relacionadas a temática estão em andamento.

Apresentação de pesquisas desenvolvidas pelo serviço em eventos científicos;

Análise quantitativa e qualitativa de cardápios; Supervisão das etapas que envolvem a produção de 
alimentos; Elaboração de documentos oficiais, protocolos, formulários, pareceres técnicos,
relatórios entre outros;
Participação de Reuniões na Comissão fiscalizadora e gestão do contrato mensalmente e/ou con-
forme demandas)  do Restaurante Universitário  e  lanchonete/Cantina;  Núcleo de Acessibilidade;
Representações estudantis; Equipe CCOM; Comunidade Universitária – Docentes pesquisadores e
estudantes de graduação e pós graduação;

Fonte: Memorando nº 020/2018-Nutrição/CCOM

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO DESENVOLVIDOS PELA NU-
TRIÇÃO

Modalidade Projeto Situação

Extensão

Estado nutricional,  padrão de sono e de-
sempenho  acadêmico  de  estudantes  uni-
versitários

Ativo

Conhecimentos e mãos que se entrelaçam:
Educação continuada,  saúde humana,  se-
gurança alimentar e nutricional. Emprego
e renda

Ativo

Brinquedoteca Previsto
Sustentabilidade e meio ambiente na
produção de alimentos Previsto

Pesquisa

Gestão  da  saúde,  estado  nutricional  e
padrão de sono de estudantes uni-
versitários e trabalhadores.

Ativo

Suicídio e comportamento suicida do estu
dante universitário: relação com sono e es-
tado nutricional

Ativo

Análise  da  situação  de  saúde  da  comu-
nidade Universitária Ativo

Ensino
Disciplina:  Segurança  alimentar  e  nutri-
cional –vinculada ao curso  de  bacharelado
em Ciências Biológicas/Ibiotec

Ativo

Fonte: Memorando nº 020/2018-Nutrição/CCOM

8) PORTARIAS, TERMO DE REFERÊNCIAS E EDITAIS – CCOM/RC/UFG(2018)
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PORTARIAS 2018

Portaria nº 11/2018 –RC, de 08 de Março de 2018 – Comissão de Análise da Realidade Socioe-
conômica, durante a realização da matrícula SISU 2018, 1ª, 2ª e 3ª Chamada, na Regional Catalão, no
período de 06/03/2018 a 12/03/2018.
Portaria nº 24/2018 –RC, de 03 de Abril de 2018 –  Comissão de Análise da Realidade Socioe-
conômica, durante a realização da matrícula SISU 2018, 1ª, 2ª e 3ª Chamada, na Regional
Catalão, no período de 03/04/2018 a 04/04/2018.

TERMO DE REFERÊNCIAS 2018

Participação na Confecção do Termo de Referência do Restaurante/Lanchonete/ – Concorrên-
cia  nº  07/2018  -  Processo  Nº  23070.002395/2018-94  –  conforme  solicitação  via  Memorando
006/2018/CCOM/RC/UFG

EDITAIS 2018
Programa de Bolsa de Estudos Centro de Línguas da Regional Catalão. Edital CCOM Nº
01/2018 de 19 de janeiro de 2018
Inserção nos Projetos Alimentação, Bolsa Permanência e Moradia/Alimentação Complementar.
Edital UFG/PRAE Nº 04/2018 de 17 de abril de 2018
2º Resultado Parcial Preliminar do Edital CCOM Nº 01/2017. Edital CCOM Nº 02/2018 de 15 de
junho de 2018
2º Resultado Parcial Final do Edital CCOM Nº 01/2017. Edital CCOM Nº 03/2018 de 20 de         junho  
de 2018
3º Resultado Parcial Final do Edital CCOM Nº 01/2017. Edital CCOM Nº 04/2018 de 11 de julho
de 2018
1º Resultado Parcial - de seleção de estudantes nos Projetos Alimentação, Bolsa Permanência e
Moradia/Alimentação Complementar. Edital CCOM Nº 05/2018 de 11 de julho de 2018
Resultado Final do Edital CCOM Nº01/2017. Edital CCOM Nº 06/2018 de 13 de julho de 2018
2º Resultado Parcial - de seleção de estudantes nos Projetos Alimentação, Bolsa Permanência e
Moradia/Alimentação Complementar. Edital CCOM Nº 07/2018 de 27 de julho de 2018
Estabelece  Normas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) a bolsista para o Projeto Piloto
Noite na Brinquedoteca. Edital CCOM/UFG/RC Nº 08/2018
Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) a bolsista para o Projeto Piloto Noite
na Brinquedoteca  .   Edital CCOM/UFG/RC Nº 08/2018  
Prorrogação dos Prazos Prazos nos Projetos Bolsa Permanência e Moradia/Alimentação Com-
plementar. Edital CCOM/UFG/RC Nº 09/2018 de 29 de agosto de 2018
3º Resultado Parcial - de seleção de estudantes nos Projetos Alimentação. Edital CCOM/UFG/RC
Nº 10/2018 de 29 de agosto de 2018
Prorrogação dos Prazos para Publicação do 3º Resultado Parcial. Edital CCOM/UFG/RC Nº
11/2018 de 29 de agosto de 2018
Prorrogação dos Prazos para Publicação do 4º Resultado Parcial. Edital CCOM/UFG/RC Nº
12/2018 de 29 de agosto de 2018

Fonte: https://ccom.catalao.ufg.br/
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http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Resultado_Final_do_Processo_Seletivo_Simplificado_do_Edital_CCOM_RC_N%C3%82%C2%BA.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_N%C3%82%C2%BA_06_2018_DE_13_DE_JULHO_DE_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/2%C3%82%C2%BA_RESULTADO_PARCIAL_-_EDITAL_CCOM_N%C3%82%C2%BA07_2018_DE_27_DE_JULHO_DE_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Bolsa_Centro_de_L%C3%83%C2%ADnguas.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_UFG_RC_N%C3%82%C2%BA_12_2018_PRORROGA%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92O_DOS_PRAZOS.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_UFG_RC_N%C3%82%C2%BA_12_2018_PRORROGA%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92O_DOS_PRAZOS.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_N%C3%82%C2%BA_11_2018_DE_03_DE_SETEMBRO_DE_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_N%C3%82%C2%BA_11_2018_DE_03_DE_SETEMBRO_DE_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/3_resultado_parcial_alimenta%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o_ru2.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/3_resultado_parcial_alimenta%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o_ru2.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_N%C3%82%C2%BA_09_DE_AGOSTO_DE_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Resultado_Final_do_Processo_Seletivo_Simplificado_do_Edital_CCOM_RC_N%C3%82%C2%BA.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Resultado_Final_do_Processo_Seletivo_Simplificado_do_Edital_CCOM_RC_N%C3%82%C2%BA.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Resultado_Final_do_Processo_Seletivo_Simplificado_do_Edital_CCOM_RC_N%C3%82%C2%BA.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_N_08_2018_00.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/1%C3%82%C2%BA_RESULTADO_PARCIAL_TODO_EDITAL.compressed.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/CCF_000111.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/CCF_000111.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Recadastramento_-_FINAL_2__edital_n_03.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Recadastramento_-_FINAL_2__edital_n_03.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Recadastramento_-_FINAL_2__edital_n_03.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Recadastramento_-_Preliminar_2.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Recadastramento_-_Preliminar_2.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_PASE_Regional_Catalao_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Bolsa_Centro_de_L%C3%83%C2%ADnguas.pdf
https://ccom.catalao.ufg.br/


9) REGISTRO DOS EVENTOS 2018

9.1 Reunião com as representações estudantis

Reunião Emergencial no dia 28/05/2018 com as Representações Estudantis e Equipe da CCOM no 
período de Greve dos Motorista para estabelecer continuidade oferta do Serviço de Alimentação aos estudantes

9.2 Reunião com os estudantes dos programas sociais

Reunião de Acompanhamento dos estudantes inseridos no Projetos de Permanência dia 09/08/2018 para apresentar os
critérios de condicionalidades para o projeto e apresentação do Plano de Estudo.
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Reunião com as Representações Estudantes para levantamentos das demandas referentes à orientação 
nutricional e o preenchimento do formulário de saúde e plano de estudo dia 14/08/2018.
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9.3 Arraial Junino

Comemoração dia 29/06/2018

9.4 Reunião para Análise Sensorial do Suco

Participação da CCOM e Representações Estudantis – Dia 02/10/2018
150150150150
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9.5 Participação no CONPEEX

Participação da Equipe da CCOM no CONPEEX – administradora e assistentes sociais – no minicurso
com os/as pesquisadores/as, estudantes da Regional e da PRAE UFG.  As causas da Evasão na Universidade
Federal de Goiás. realizada no dia 25 de outubro de 2018.
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9.6 I e II Mostra de Segurança alimentar e Nutricional
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9.7 Comemoração do Dia do nutricionista

9.8 Recepção de Visita técnica com alunos de graduação em Nutrição/UNA no RU
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9.9 Participação do Serviço Social no CONPEEX 2018 – Mulher na Ciência

*Montagem e Programação de Robôs de Lego – e a participação das Mulheres na Ciência.

Gessiene Soares do Santos – Licenciada em Matemática; Atua no Núcleo de Acessibilidade da 
Regional com as Tecnologias Assistivas; Prof. Drº. Fernando da Costa Barbosa – IMTec e Laurita Bomdespacho 
– Assistente Social
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10 PROJEÇÕES IMEDIATAS

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES /AÇÕES

Para execução de atividades na CCOM, aumentar a composição do serviço social e técnico ad-
ministrativo, fortalecendo e ampliando a equipe atual.

Propor a COGRAD encaminhamento a CCOM periodicamente (semestralmente ou anual) de
relatório de motivos da evasão para monitoramento e avalição nos programas estudantis;

Propor a COGRAD encaminhamento a CCOM periodicamente (mensal) a frequência dos es-
tudantes bolsistas e relatório quando necessário para monitoramento e avalição nos progra-
mas estudantis;

Propor elaboração de estudo sobre o Restaurante/Cantina/Moradia Estudantil para tomada
de decisões;

Propor instalação de um programa de controle on-line do acesso ao RU - instalação do Módulo
no SIGAA de forma integrada para acompanhamento dos estudantes usuários, evitando assim, uso
indevido do programa, bem como propiciando estudos aprofundados deste serviço, para melhor efe-
tividade no acesso, monitoramento, controle para melhor viabilidade no pagamento dos quantita-
tivos de refeições.
Propor efetividade nas pesquisas de satisfação com os usuários da Cantina e Restaurante
Universitário;
Propor o 1º Fórum da Assistência estudantil na Regional Catalão - objetivo é envolver a comu-
nidade discente na definição dos eixos de discussão; oportunizar a construção de dinâmicas de dis-
cussão coletiva, favorecendo diálogos participativos e propositivos; e fomentar a perspectiva da par-
ticipação e do controle social democrático na política de assistência estudantil da Universidade.
Implementar as Gratificações na CCOM com delegações de responsabilidades;

Propor Avaliação do trabalho/ações e dos resultados obtidos na Equipe semestralmente, bem
como, Relatórios de participação em Treinamentos;
Implementar o Orçamento Participativo – PNAES( participação efetiva das Representações Es-
tudantis em Comissões/reuniões com a Gestão);
Implementar o acesso a Internet no Restaurante Universitário (RU) para isto, foi solicitado a
compra de Equipamentos de Processamentos de Dados (ponto, acesso) para o funcionamento da in-
ternet, sendo para a área administrativa e acadêmica, tais como: atividades administrativas, controle
de usuários no acesso ao RU, fiscalização, pesquisa de satisfação e outras.

Propor a criação de vídeo Institucional da CCOM, para apresentação a Comunidade Univer-
sitária;

Propor pesquisas de qualidade de atendimento periodica-
mente (Coordenação/Secretaria/Serviço Social);

Propor avaliação estudantil anualmente, seja na Política de Assistência Estudantil e/ou no Planeja-
mento dos Programas na CCOM. (participação efetiva em Comissões/reuniões e/ou disponibilizar 
questionários dirigido aos estudantes, etc)

Acompanhar a Construção da Casa do Estudante Universitário. O projeto está em fase de assi-
natura do contrato.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os recursos financeiros para a manutenção dos Projetos vinculados ao Programa de

Assistência Social de Permanência na UFG que atendem estudantes de graduação presencial

são  provenientes  do  Programa Nacional  de  Assistência  Estudantil  –  PNAES,  Decreto  Nº

7.234,  de  19  de  julho  de  2010,  que  tem  por  objetivo  democratizar  as  condições  de

permanência  dos  jovens  na  educação  superior  pública  federal,  minimizar  os  efeitos  das

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior, reduzir as

taxas de retenção e evasão, e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.

O Programa de Assistência Social de Permanência na UFG conta com os seguintes

Projetos: Alimentação – Restaurante Universitário, Alimentação Complementar – destinada

unicamente aos estudantes inseridos no Projeto Moradia e Projeto Permanência – UFG. A

seleção  é  realizada  anualmente  no  primeiro  semestre  de  cada  ano  letivo.  Para  a  melhor

efetivação  na  elaboração  do  orçamento  destinado  à  Assistência  Estudantil  nem sempre  é

possível criar outros projetos, tampouco aumentar o valor das bolsas,  mesmo com a análise

que há necessidade de ampliação de vagas e valores para atendimentos desses estudantes.

Ainda,  o  surgimento  de  vagas  nos  projetos  está  condicionado  à  integralização

curricular dos estudantes bolsistas, trancamento ou desistência/abandono do curso. Porém a

equipe considera a necessidade do aumento do valor das bolsas e a criação de novos projetos,

tendo em vista o surgimento de novas demandas, bem como, estabelecer critérios para todos

os estudantes de primeira graduação que recebem um valor de subsídio para realizarem as

refeições  no  Restaurante  Universitário  –  RU.  Ressalta-se  que  demanda  para  o  RU  de

estudantes  subsidiados,  o  quantitativo  é  maior  dos  que  são  assistidos  pelo  Projeto  da

Assistência Estudantil.

12 FONTE DE PESQUISA

Brasil  Ministério  do  Planejamento,  desenvolvimento  e  Gestão.  Estratégia  de
Governança Digital: monitoramento / Ministério do Planejamento, desenvolvimento e gestão,
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Brasília: MP, 2018. 47p.il.

Disponível  em
<  https://www.governodigital.gov.br/Plone/documentos-e-arquivos/monitoramento-   egd-
ciclos-2016-e-2017-final-pdf/view  >  Acesso em 06/04/2018 as 7:40
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https://www.governodigital.gov.br/Plone/documentos-e-arquivos/monitoramento-egd-ciclos-2016-e-2017-final-pdf/view
https://www.governodigital.gov.br/Plone/documentos-e-arquivos/monitoramento-egd-ciclos-2016-e-2017-final-pdf/view
https://www.governodigital.gov.br/Plone/documentos-e-arquivos/monitoramento-egd-ciclos-2016-e-2017-final-pdf/view


Brasil Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão. Modelo de Gestão – 
Estratégias de Governança Digital. Disponível 
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Regional Catalão/RC/UFG - Disponível em:<https://www.catalao.ufg.br/n/103927-
relatorio-da-gestao- da-regional-catalao-do-mandato-de-marco-de-2014-a-fevereiro-de-2018

Universidade Federal de Goiás/UFG- Disponível em:<https://www.proad.ufg.br/p/
21204-distribuicao- orcamentaria>

b) Atividades referentes ao Período: de janeiro de 2019 a dezembro de 2019

1 Apresentação

Este  Relatório  da  Coordenação  de  Assuntos  da  Comunidade

Estudantil(CCOM)  reúne  um  descritivo  de  atribuições  e  principais  ações  desenvolvidas

durante o período de janeiro a dezembro de 2019 que contribuem para a formação de cidadãos

capazes  de  promover  a  transformação  e  o  desenvolvimento  sustentável  na  sociedade  em

consonância  com  o  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI),  Plano  de  Gestão  da

Direção (2018-2021), legislações educacionais e institucionais, além das decisões dos órgãos

deliberativos e a missão da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (UFG-RC). 

A CCOM, ao longo do ano de 2019, mediante suas diversas atividades e ações,

procurou  reafirmar  a  educação  como  bem  público  de  direito  humano  fundamental  e

emancipatório do cidadão. 

Como ações inovadoras desenvolvidas pela CCOM destacam-se:

a) Promoção  de  editais  inéditos,   com  o  intuito  de  ampliar  as  políticas  de

atendimento aos estudantes:

a.1) Edital de Auxílio Extraordinário para Alimentação, em caráter provisório,

em pecúnia, com repasse direto aos estudantes, para refeições que não foram ofertadas pelo

Restaurante Universitário - RU,  diante da interrupção de seus serviços, contribuindo para a

permanência estudantil na Universidade.

a.2) Edital de Auxílio Provisório, com a finalidade de conceder crédito financeiro

imediato  ao/a  estudante,  até  o  valor  aplicado  para  a  Bolsa  de  Permanência,  quando

identificada necessidade emergenciale urgentes, que não podiam ser atendidas regularmente
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nos fluxos e prazos previstos em editais de seleção de estudantes para ingresso nos programas

vigentes.

a.3) Portaria de Apoio Pedagógico, mediante o repasse financeiro único no valor de

R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao/a estudante bolsista do Projeto Bolsa Permanência e/ou

Bolsa  Moradia  Plano  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES),  exclusivamente  para

aquisição de materiais e/ou instrumentais didáticos de uso pessoal, como papelaria, livros,

equipamentos de proteção individual para aulas práticas (jaleco, óculos de proteção, calçado

de segurança e outros),  calculadora científica/contábil,  ou outros materiais  e  instrumentos

requeridos do/a estudante nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

b) Oferta  da  refeição  café  da  manhã   em  caráter  experimental,  de  cunho

provisório e excepcional, com subsídio integral a todos os estudantes de graduação presencial,

objetivando aos estudantes melhores níveis glicêmicos, necessários às atividades matinais e

consequentemente  melhoria  no  rendimento  acadêmico,  devido  aos  seus  benefícios  no

desempenho cognitivo, atenção e memória.

c) Realização de um dos maiores eventos de Atenção à Saúde do Estudante  

realizado em Catalão  no  ano de  2019:  1º  Dia  da  Saúde  na Universidade  (DSU) em

parceria com a Coordenação de Estágios da UFG - Regional Catalão e interação direta com a

sociedade local mediante o apoio da  Secretária Municipal de Saúde, ADISGO (Associação

dos Diabéticos do Sudeste Goiano), Santa Casa de Misericórdia de Catalão e Unimed Catalão.

Este evento objetivou a divulgação da Campanha Setembro Amarelo com vistas a prevenção

do suicídio, discussão sobre saúde mental na comunidade universitária, ação continuada com

abordagem sobre psicoeducação e  abordagem sócio educativa em grupo interdisciplinar  e

autocuidado  em  saúde,  além  de  reforçar  a  parceria  estabelecida  entre  a  UFG-RC  e  a

Comunidade Catalana. 

d) Introdução  de  práticas  organizacionais  mais  eficazes,  principalmente,  

quanto à/ao:

d.1) auxílio na celeridade dos procedimentos para a conclusão da obra da “Casa do

Estudante”, projeto de mais de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que oportunizará

moradia digna e de alta qualidade a 124 (cento e vinte e quatro) estudantes, com finalização

prevista para agosto de 2020;

d.2) verificação e apuração de ativo/passivo;
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d.3) produção de relatórios, inclusive, com a produção pela primeira vez do Relatório

do  Ministério  da  Educação –  MEC,com  inserção  dos  dados  de  todos  os  estudantes

beneficiados com algum auxílio proveniente do PNAES, o que desencadeou a elaboração da

gestão de processos dentro da CCOM para que a entrega de referido documento se efetivasse

a contento e de forma tempestiva, diante da complexidade de se compilar os dados requeridos,

principalmente devido à incipiente estrutura tecnológica existente;

d.4) relacionamento da equipe em si e com os demais órgãos institucionais;

d.5) retomada do processo de ativação da cantina no Campus I da UFG-RC;

d.6) construção em conjunto com o movimento estudantil  de estrutura forte a ser

implementada para oportunizar uma gestão que atenda aos anseios da comunidade acadêmica;

d.7) auxílio na instalação provisória do Centro de Convivência do Estudante (CCE);

d.8) implantação de horário estendido de atendimento na CCOM, todas às segundas-

feiras, até às 21h;

d.9) implantação da agenda  on line, com total transparência de todas as atividades

desenvolvidas pelos colaboradores integrantes da equipe da CCOM.

e)  Auxílio  na  negociação  com  a  empresa  terceirizada  responsável  pelo

fornecimento  de  refeições  no  Restaurante  Universitário  da  UFG-RC,  reequilibrando

economicamente a relação contratual estabelecida com a Universidade, com redução do custo

da refeição a partir de agosto/2019, inclusive (valor anterior: R$ 9,17; Valor após julho/2019:

R$ 8,94);  o que gerou uma economia de R$ 0,23 por refeição e um importe total  de R$

19.715,37, levando-se em consideração o quantitativo de refeições (85.719) efetivadas entre

agosto a dezembro/19).

2 Histórico

Em 2007 foi criado o Setor de Assuntos da Comunidade Universitária e reestruturado

após  10  anos,  quando  foi  transformado  em  Coordenação  de  Assuntos  da  Comunidade

Universitária  (CCOM).  Durante  este  período,  as  principais  transformações  ocorridas  se

remetem ao fortalecimento da equipe técnica com composição de nutricionista,  assistentes
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sociais  e  psicóloga  (parceria  com  o  SIASS),  e  estruturação  da  equipe  administrativa,

composta por assistente administrativa, encarregados de departamento e estagiária. 

Em 10 de  dezembro de  2019,  nomeia-se a  ReitoraPro Tempore da  Universidade

Federal de Catalão, tendo em vista a Lei Federal nº 13.634, de 20 de março de 2018, e

CONSIDERANDO os arts. 205 e 206 da Constituição Federal, que garantem direito

à educação e estabelecem a igualdade de condições de acesso e permanência como princípio

do ensino ministrado;

CONSIDERANDO o art.  3º da Lei  Federal  nº 9.394/1996,  a  Lei  de Diretrizes e

Bases da Educação (LDB), que ratifica o princípio constitucional da igualdade de condições

de acesso e permanência na escola, bem como a Lei Federal nº 12.796, de 4 de abril de 2013,

que acrescenta à LDB, no art.  62, §4º, que “A União, o Distrito Federal, os Estados e os

Municípios  adotarão  mecanismos  facilitadores  de  acesso  e  permanência  em  cursos  de

formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública”;

CONSIDERANDO o que prescreve a Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014,

que  instituiu  o  Plano  Nacional  de  Educação  –  PNE;  o  qual,  em  seu  item  acerca  do

Financiamento e Gestão da Educação Superior,  estimula as instituições públicas a adotarem

programas de assistência estudantil, assim como prevê como meta (12.5) “ampliar as políticas

de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições públicas,

bolsistas  de  instituições  privadas  de  educação  superior  e  beneficiários  do  Fundo  de

Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, na

educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de

acesso  e  permanência  na  educação  superior  de  estudantes  egressos  da  escola  pública,

afrodescendentes  e  indígenas  e  de  estudantes  com  deficiência,  transtornos  globais  do

desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação,  de  forma  a  apoiar  seu  sucesso

acadêmico”;

CONSIDERANDO o que  prescreve  o  PNE em sua  meta  10.9,  “institucionalizar

programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social,

financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência,

a  aprendizagem  e  a  conclusão  com  êxito  da  educação  de  jovens  e  adultos  articulada  à

educação profissional”;
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CONSIDERANDO o art. 3º, incisos III e IX, da Lei Federal nº 10.861, de 10 de abril

de  2004,  que  instituiu  o  Sistema  Nacional  de  Avaliação  do  Ensino  Superior  (SINAES),

estabelecendo como critério  de avaliação a  responsabilidade  quanto à  inclusão social  e  à

implementação de políticas de atendimento aos estudantes;

CONSIDERANDO que são objetivos do Decreto Presidencial  nº 7.234/2010, que

regulamenta  o  Programa  Nacional  de  Assistência  Estudantil  -  PNAES,  democratizar  as

condições de permanência, minimizar os efeitos das desigualdades sociais, reduzir taxas de

retenção e evasão e contribuir para a inclusão social;

CONSIDERANDO o Plano de  Gestão  2018-2021 dos  atuais  dirigentes  máximos

desta  Universidade,  profs.  Drs.  Roselma Lucchese e  Cláudio  Lopes  Maia,  que  estabelece

como primeiro princípio norteador da Gestão, “Ampliar a inclusão social”; e ainda,

CONSIDERANDO todos os argumentos apresentados ao longo dos anos do processo

de  emancipação  da  Regional  Catalão/UFG  em  UFCAT,  que  salientam  a  necessidade  de

criação de órgão que atue diretamente na temática urgente da Assistência Estudantil,  com

patamar compatível com a importância para a garantia ao direito à educação,

TORNOU-SE Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PRPE), por meio da Resolução

Nº 1,  de 20 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 22/01/2020,  que cria  a  estrutura

organizacional mínima para o funcionamento da Universidade Federal de Catalão,no entanto,

ao longo desse relatório, matem-se adenominação Coordenação de Assuntos da Comunidade

Universitária - CCOM por fazer referência ao período de janeiro a dezembro de 2019.

Para  o  ano  de  2020,  faz-se  a  projeção  da  nova  estrutura  organizacional  a  ser

implementada, com expectativa de expansão da equipe, conforme apresentado na figura 1.
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Figura 01: Estrutura organizacional da PRPE a ser implementada, Catalão, GO, Brasil, 2020.
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A CCOM desenvolve ações institucionais voltadas prioritariamente para a assistência

ao estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica regularmente matriculados nos

cursos presenciais de graduação da UFG-RC. Tais ações, em consonância com o PNAES, são

prioritariamente voltadas à assistência estudantil inclusiva e comprometidas com a diminuição

das desigualdades sociais. 

São objetivos da gestão o desenvolvimento de ações institucionais, pedagógicas e

acadêmicas direcionadas ao acesso regular e à conclusão da graduação por parte dos discentes

matriculados nos cursos de graduação presenciais, em articulação com as demais estruturas

universitárias. Nesse sentido, compete:

a)  Coordenar  a  execução  das  ações  inerentes  à  Política  de  Assistência  Social

Estudantil (PASE), definida pelo Conselho Universitário (Resolução CONSUNI nº 44/2017),

zelando pelo cumprimento das normas pertinentes;

b)  Propor  e  acompanhar  a  execução  de  ações  da  Política  de  Assistência  Social

Estudantil (PASE), principalmente no que se refere ao acesso, à permanência e à conclusão do

curso  de  graduação  presencial,  nas  seguintes  áreas:  permanência,  moradia,  alimentação,

transporte, apoio pedagógico, movimentos estudantis e políticas sociais;

c)  Desenvolver  estudos  e  projetos  visando  à  melhoria  administrativa,  ao

desenvolvimento  organizacional  e  ao  aprimoramento  de  gestão  relacionado  à  política  de

assistência estudantil;

d)  Planejar,  coordenar  e  avaliar  a  execução  das  atividades  inerentes  aos  planos,

programas e projetos vinculados à política de assistência estudantil;

e) Apoiar e divulgar a realização de eventos de interesse da comunidade estudantil;

f)  Emitir  portarias  e  outros  atos  administrativos  que  se  façam  necessários  à

consecução das atividades da respectiva área;

g) Analisar as demais demandas da assistência que não se enquadrarem nos distintos

programas;

h) Executar outras atividades inerentes à área ou que venham a ser delegadas pela

instituição;

i)  Analisar  solicitações  diversas  encaminhadas  por  estudantes  ou  por  órgãos  de

representação estudantil;

j) Estabelecer um processo de trabalho relativo aos assuntos estudantis juntamente

com diretores de Unidades Acadêmicas Especiais (UAEs);
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k) Manter  um diálogo constante  com as representações estudantis  sobre todos os

assuntos pertinentes à política de permanência e de assistência estudantil. 

Portanto, em suma, pode-se resumir que este setor tem por finalidade propor,

planejar,  coordenar,  executar,  supervisionar  e  avaliar  as  políticas,  programas  e  ações  de

assistência estudantil, voltadas para a ampliação das condições de permanência do estudante

na Universidade, à melhoria de seu desempenho acadêmico e à redução dos índices de evasão,

retenção e repetência, atuando nas áreas de moradia, alimentação, esporte e lazer, transporte,

atenção à saúde, inclusão digital, cultura, creche, acessibilidade, apoio pedagógico e combate

às discriminações de gênero, de diversidade sexual, étnico-raciais, entre outras.

3 Estrutura e funcionamento

A CCOM está localizada na UFG-RC em três espaços no Campus I: 

1. Bloco administrativo  – 2º  Piso  funcionam a Coordenação,  setores  administrativos,

serviço social e de psicologia: 

a) Hall de entrada – Recepção;

b) Sala 101 – Coordenação e Secretaria administrativa;

c) Sala 102 – Setor de Serviço Social;

d) Sala  103/104  –  Arquivo,  atendimento  individualizado  e/ou  reuniões  com

capacidade para 6 pessoas. 

Figura 02: Espaço externo da CCOM, Catalão, GO, Brasil, 2020.
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A Coordenação  e  secretaria  administrativa  realizam  atendimento  ao  público  de

segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e 13h às 17h, inclusive por contato telefônico: (64)

3441-5333 e/ou e-mail assistenciaestudantil.ufg@gmail.com.

O setor de Serviço Social atende preferencialmente mediante agendamento prévio,

no horário de funcionamento do setor, inclusive por contato telefônico: (64) 3441-5321 e/ou

e-mail assistenciaestudantil.ufg@gmail.com. Em período de seleção dos estudantes bolsistas

se houver necessidade,  o atendimento é realizado no período noturno, tendo em vista que

alguns  cursos  são  ofertados  somente  neste  período  e  alguns  estudantes  não  conseguem

comparecer  à  Universidade  durante  o  dia,  seja  por  motivo  de  trabalho  ou  pelo  fato  do

transporte  público  das  cidades  circunvizinhas  ser  ofertado  em  horário  incompatível  dos

setores administrativos. Pelo mesmo motivo, no segundo semestre de 2019, semanalmente o

Serviço  Social  ofertou  atendimento  estendido  até  as  21  horas.  O  cronograma mensal  foi

disponibilizado no site e no mural do setor. 

Ressalta-se que, em virtude do não funcionamento de alguns setores administrativos

no  período  noturno,  ocorrem  atividades  integradas  nos  cursos  para  levar  aos  estudantes

informações referentes ao Serviço Social e a coordenação, sobretudo no início do semestre.

Além disso, realiza visitas domiciliares apenas em casos específicos e emergenciais.

2.  No  Bloco  do  restaurante  universitário  funcionam  o  setor  de  nutrição,  restaurante

universitário (gestão descentralizada) e Centro de Convivência do Estudante (CCE).

Figura  03:  Espaço  externo  do  CCE  –  espaço  provisório  com  inauguração
prevista para 03/2020, Catalão, GO, Brasil, 2020.

3. Bloco da lanchonete funciona a cantina universitária (gestão descentralizada).
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O setor  de Nutrição possui  como rotina,  supervisões  das  etapas  que  envolvem a

produção de refeições nos espaços de alimentação e nutrição da UFG-RC (lanchonete/cantina

e RU) e desenvolvimento de ações de educação nutricional visando impedir agravos futuros à

saúde da comunidade Universitária. Os agendamentos de visitas supervisionadas aos espaços

de  alimentação,  atividades  coletivas  de  educação  nutricional,  dúvidas  e  reclamações  e

sugestões  podem  ser  realizados  pelo  endereço  eletrônico:

assistenciaestudantil.ufg@gmail.com. Além disso, o setor realiza pesquisas de satisfação dos

setores  de  alimentação  pela  comunidade  universitária  e  emite  relatórios  destas  pesquisas

realizadas. 

Figura  04:  Espaço  externo  do  Setor  de  Nutrição  –  Acesso  pela  entrada  de
manipuladores  de  alimentos,  Bloco  Restaurante  Universitário,  Catalão,  GO,  Brasil,
2020.

Quanto à atual equipe que compõe o setor, a tabela a seguir deve ser analisada.
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Tabela 01: Equipe atual da CCOM, Catalão, GO, Brasil, 2020

Setor Nome do servidor Formação acadêmica/titulação Ingresso Vinculo
Administrativo

Coordenador
* A partir de 
22/08/2019, portaria nº
4704/2019.

Emerson Gervásio de Almeida

• Graduação em Direito
• Especialização em Direito Público
• Doutorado em Geografia - Planejamento e gestão do 

espaço urbano

2009

Federal

Assistente em 
Administração

Magda Pereira dos Santos

• Graduação em Administração 
• Especialização em Gestão Financeira e Controladoria
• Aluna especial do Mestrado em Gestão 

Organizacional/UFG-RC

2018

Encarregados(as) de 
Departamento

Lucas do Prado Bueno 

• Ensino Médio 
• Formações complementares em compras e 

contratações via sistemas UFG e em Planejamento e 
gerenciamento de contratações

2015

Terceirizado
Lhorrani Clementina Moreira • Graduada em Administração 2019

Estagiário(a) Sandy Eliza Barbosa da Silva • Graduanda em Administração 2019 Estágio
Técnico

Serviço Social

Laurita de Queiroz Bomdespacho
* Coordenadora de 16/03/2018 
até 22/08/2019, portaria nº 
1022/2018.

• Graduação em Serviço Social e Ciências Contábeis 
• Especialização em Gestão da Política de Assistência 

Social 
• Mestranda em Gestão Organizacional/UFG-RC

2012

Federal
Fabiana Araújo Lima

• Graduação em Serviço Social
• Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
• Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde 
• Mestra em Saúde da Família 

2018

Nutrição Graciele Cristina Silva 
• Graduação em Nutrição 
• Doutorado em Ciências da Saúde 

2015
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4 Projetos e alocação dos recursos

Em  2019,  a  CCOM  ofertou  sete  modalidades  de  projetos  (Quadro  1),  tendo

beneficiários  diretos  –  o  estudante  recebe  diretamente  o  valor  em  pecúnia  referente  ao

benefício obtido, e indiretos – o estudante é beneficiado, todavia, não há repasse de valores

diretamente  ao  mesmo,  como  no  exemplo  clássico  da  alimentação  em  restaurantes

universitários.

Quadro  01:  Descrição  dos  projetos  de  assistência  estudantil  ofertados  pela  CCOM,
Catalão, GO, Brasil, 2019.

Projeto Descrição

Moradia 
Contribuir com o custeio da despesa de aluguel do/a 
estudante que não tenha imóvel e/ou que não resida com seus
familiares na área urbana ou rural da cidade de Catalão.

Permanência

Objetiva o repasse de recursos financeiros para custear 
despesas essenciais ao desempenho acadêmico.
Permanência MEC: destinada a estudantes de graduação em
vulnerabilidade socioeconômica em especial indígenas ou 
quilombolas (Portaria MEC nº 389).

Participação em eventos
Consiste no auxílio financeiro para participação de estudantes
em eventos acadêmicos realizados fora da regional.

Alimentação

- Complementar: Subsidia a compra de alimentação pelo/a 
estudante atendido/a pelo Projeto Moradia;

- Restaurante Universitário (RU) Integral ou subsidiado: 
Fornecer alimentação que atenda às recomendações 
nutricionais.

- Extraordinário: em caráter provisório, em pecúnia, com 
repasse direto aos estudantes, para refeições que não foram 
ofertadas pelo Restaurante Universitário - RU, diante da 
interrupção de seus serviços.

Idiomas
Objetiva ofertar curso de idiomas (vagas são estabelecidas 
pelo Centro de Línguas/UFG-RC).

Repasse Financeiro 
Emergencial (RFE)

Repasse financeiro imediato, com base na realidade social, 
justificativa e necessidade humana, por tempo determinado.

Apoio Pedagógico
Auxílio para aquisição de materiais e/ou instrumentais 
didáticos.

4.1 – Benefícios diretos

Apresenta-se com a Tabela 2 que segue, dados sobre o quantitativo de benefícios 

diretos ofertados em 2019 e os respectivos valores dispensados a cada um deles.
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Tabela 02: Benefícios diretos concedidos pela CCOM conforme projetos, Catalão, GO, 
Brasil, 2019

Benefícios Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Total (R$)

             
Auxílio 
Extraordinário 
para Alimentação 

- - - - - - - - - - - 63 63 36.225,00 

Auxílio Provisório
PASE/UFG-RC

- - - - - - - - - - - 70 70 56.000,00 

Portarias para 
Apoio Pedagógico

- -                   71 71 27.280,00 

Programa Bolsa 
Alimentação 
Complementar

147 142 138 141 140 140 152 157 159 160 160 160 1796 443.612,00 

Programa Bolsa 
Moradia

147 142 138 141 140 140 152 157 159 160 160 160 1796 431.040,00 

Programa Bolsa 
Permanência

- 118 110 113 112 113 119 120 120 120 120 120 1285 514.000,00 

Programa de 
Apoio à 
Participação em 
Eventos

- - - - 2 1 3 2 - 4 4 - 16 11.040,88 

  Total de benefícios diretos em quantidades e valores 5.097 1.519.197,88 
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4.2 – Benefícios indiretos

Apresenta-se, a seguir (Tabela 3), dados sobre o quantitativo de benefícios indiretos (refeições) ofertados em 2019 e os respectivos valores dispensados.

Tabela 03: Modalidades de bolsa alimentação concedidas no Restaurante Universitário pela CCOM, 2019.

Mês*
Auxílio Integral Auxílio Subsídio Valor Total (R$)

Alimentação Moradia Permanência Acolhe Nº refeições Valor (R$) Nº de refeições Valor (R$)
Março 4118 1800 842 385 7145 65.519,65 9474 58.454,58 123.974,23
Abril 6676 2973 1371 977 11997 110.012,49 15727 97.035,59 207.048,08
Maio 5902 2623 1283 958 10766 98.724,22 13760 84.899,20 183.623,42
Junho 4908 2240 1022 805 8975 82.300,75 11167 68.900,39 151.201,14
Julho 3276 1587 720 431 6014 55.148,38 6460 39.858,20 95.006,58
Agosto 3953 2120 874 129 7076 63.259,44 7758 46.082,52 109.341,96
Setembro 6175 3397 1531 115 11218 100.288,92 12096 71.850,24 172.139,16
Outubro 4961 2862 1425 30 9278 82.945,32 9466 56.228,04 139.173,36
Novembro 5453 2905 1473 - 9831 87.889,14 10277 61.045,38 148.934,52
Dezembro 2460 1374 683 - 4517 40.381,98 4202 24.959,88 65.341,86
Anual 47.882 23.881 11.224 3.830 86.817 786.470,29 100.387 609.314,02 1.395.784,31
* Fornecimento durante o período acadêmico, o justifica a não inserção dos meses de janeiro e fevereiro, tendo em vista que o período letivo se iniciou em março/19.
Obs.: Reequilíbrio contratual com redução do custo da refeição após julho/2019 (valor anterior: R$ 9,17; Valor após julho/2019: R$ 8,94). 
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5 Atividades realizadas

5.1 Setor administrativo

Compete à Secretaria Administrativa:

a) Apoiar todas as áreas do setor.

b) Coletar e sistematizar dados.

c) Auxiliar nos processos de pagamento de bolsistas.

d) Realizar conferência dos extratos biométricos do Restaurante Universitário.

e) Fazer o acompanhamento das compras desde o lançamento do PGC, passando

pelas requisições no SIPAC até o recebimento dos itens.

f) Fazer o lançamento do inventário da unidade.

g) Auxiliar nos processos de controle de ponto.

h) Atendimento ao público.

Em relação aos atendimentos registrados, em 2019, o setor inovou ao utilizar um

instrumental  para  gerar  indicadores  de  atendimentos  realizados,  totalizando  2.529

atendimentos.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

61

142

292

242
228 222

175

230

198
212 210

317

Figura  05:  Registro  mensal  dos  atendimentos  realizados  por  meio  de
instrumento, Catalão, GO, Brasil, 2019.
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Figura  06:  Modalidade  de  atendimento  realizado  por  meio  de
instrumento, Catalão, GO, Brasil, 2019

5.2 Setor de Serviço Social

O  Serviço  Social  –  SS  trabalha  na  perspectiva  de  atendimento  sobretudo  aos

estudantes  que  historicamente  são  sujeitos  sociais  negligenciados  da  formação  social

brasileira, devido à sua classe, raça/etnia, à geração, à sua identidade de gênero, orientação

sexual, deficiência e origem geográfica.

De acordo com as diretrizes do PNAES/2010 e da PASE/2017, são considerados

públicos prioritários atendidos: 

3- estudantes do primeiro curso de graduação presencial; 

4- oriundos da rede pública de educação; 

5- com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salários mínimo e em situação

de desigualdade social. 

Neste sentido, faz-se necessário o acompanhamento socioacadêmico mensal, pois o

desempenho  acadêmico  satisfatório  é  a  contrapartida  exigida  aos  estudantes  inseridos  na

PASE. O estudante que apresentar desempenho acadêmico insuficiente será convocado para

entrevista  junto  ao  Serviço  Social  para  justificar  o(s)  motivo(s)  da  insuficiência  no

desempenho, sendo a justificativa avaliada para sua permanência, suspensão ou desligamento.

Os critérios para análise  do desempenho acadêmico são definidos por meio dos Editais  e

legislações pertinentes a Assistência Estudantil. O estudante deve entregar mensalmente Plano
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de Ensino de suas atividades para acompanhamento pelo Serviço Social. Além disso, o SS

realizou acompanhamento dos estudantes ingressantes em 2019 pelo UFG Inclui, sendo cinco

indígenas e oito quilombolas. 

Ressalta-se,  ainda,  que o Serviço Social  participa da comissão de realidade sócio

econômico  SISU  que  consiste  em  acolher,  orientar,  investigar,  realizar  articulações

intersetoriais, entrevista social,  realizar encaminhamentos para serviços e benefícios dentre

outras.  Essas  ações  são  necessárias  para  assegurar  que  estudantes  que  ingressam  na

universidade com dificuldades severas tenham condições básicas imediatas para manter-se

nos meses iniciais da vida universitária para que não ocorra a evasão.

Haja vista que as expressões da desigualdade social podem afetar outros públicos, o

acolhimento é realizado de maneira universal, com respeito às prioridades e capacidade de

atendimento a toda a comunidade universitária interna (estudantes, docentes, terceirizados e

técnicos administrativos) e a comunidade externa (candidatos a ingressar na UFG, familiares

de candidatos/as, estudantes, outros setores e sociedade em geral). 

E,  dentre  outras  atividades,  desenvolve  ações  psico  e  socioeducativas  com

comunidade interna/externa para fortalecimento da PASE. Participa ainda da comissão para

assuntos de assédio moral, sexual e preconceitos, além de atuação enquanto representante do

Conselho Municipal de Saúde de Catalão.
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Tabela 04: Relação dos editais de projetos desenvolvidos pelo Serviço Social, Catalão, GO, Brasil, 2019.
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Edital Nome do projeto Descrição 
N° 01 Bolsa de Estudos do Centro de Línguas Oferta curso de idiomas (vagas são estabelecidas pelo Centro de Línguas/UFG-RC).
N° 02 Programa Acolhe UFG RC* Atendimento emergencial em pecúnia e isenção integral para acesso ao RU para calouros. 

N° 03 Programa de Apoio à Participação em Eventos Oferece apoio financeiro, no valor máximo de R$800,00, para apresentação de trabalhos em
eventos.

N° 04 Programas de Assistência Continuada Inserção nos Projetos Alimentação, Bolsa de Permanência e Moradia/Alimentação Complemen-
tar

N° 05 Auxílio Extraordinário para Alimentação Repasse direto aos estudantes, em pecúnia, para refeições que não serão ofertadas pelo Res-
taurante Universitário – RU/UFG-RC (recesso acadêmico). 

N° 06 Auxílio Provisório PASE/UFG-RC Repasse financeiro para alunos com necessidades emergenciais.

N° 07 Auxílio Extraordinário para Alimentação Repasse direto aos estudantes, em pecúnia, para refeições que não serão ofertadas pelo Res-
taurante Universitário – RU/UFG-RC (recesso acadêmico). 

N° 08 Auxílio Provisório PASE/UFG-RC Repasse  financeiro  para alunos com necessidades emergenciais.
Portaria N° 01 Apoio Pedagógico Repasse financeiro para aquisição de materiais e/ou instrumentais didáticos de uso pessoal.
Portaria N° 02

* Suspenso.



5.3 Setor de Nutrição

As ações principais realizadas compreendem: 

a) supervisão e avaliação da qualidade das refeições servidas no âmbito da UFG-RC

para  estudantes  regularmente  matriculados  e/ou  cadastrados  no  PSANE,  primando  pela

segurança  alimentar,  com  observância  ao  fornecimento  de  refeições  seguras  e  saudáveis

produzidas pelas empresas terceirizadas que fornecem refeições na lanchonete/cantina e RU;

b) educação alimentar e nutricional para promoção e sensibilização de um consumo

alimentar  adequado  e  suas  correlações  com a  saúde  e  a  qualidade  de  vida  em contexto

interdisciplinar.  Neste  sentido,  participa  de capacitações,  projetos  de  extensão,  pesquisa  e

assessora em atividades de ensino de disciplinas relacionadas a temática (tabela 01). 

Além disso, o setor de nutrição participa três comissões na instituição: 

a)  comissão  para  assuntos  de  assédio  moral,  sexual  e  preconceitos  que  objetiva

acompanhamento  de  denúncias,  e  desenvolvimento  de  ações  preventivas  contra  qualquer

forma de assédio, preconceito e discriminação no âmbito da Universidade. Nesta comissão

participa ainda como membro do núcleo estruturante, realiza ações individuais e coletivas de

acolhimento conforme demanda e se reúne mensalmente com demais membros e presidente.

b) na comissão fiscalizadora do RU. A comissão do RU é composta por 05 (cinco)

membros e objetiva fiscalizar o cumprimento do contrato nº 43/2017, que trata da concessão

onerosa do espaço e fornecimento de refeições no Restaurante Universitário; 

c)  Fiscal  única  lanchonete/cantina  referente  ao  contrato  nº  55/2018  (finalizado).

Desempenha  as  mesmas  funções  descritas  na  fiscalização  do  contrato  nº  43/2017.

Atualmente, aguarda novo processo licitatório (em andamento) com fiscalização apenas na

modalidade técnica enquanto a administrativa será exercida por outro profissional da área

administrativa.
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Tabela 05: Ações desenvolvidas pelo Setor de Nutrição, Catalão, GO, Brasil, 2019.

Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Supervisão das refeições

AQPC* - 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 19
BPF* 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 19

Análise sensorial/preparação - - 160 380 620 715 312 144 384 327 456 240 3.438
Nº de análises de editais para processo licitatório 1 1 2 1 1 1 1 1 2 - - 1 11
Nº  de  relatórios,  pareceres  e  pesquisas

produzidos

1 2 4 5 6 3 1 1 2 - - 25

Nº  de  cardápios  analisados,  estruturados  e

divulgados 

- 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 29

Nº  de  refeições  produzidas  e  fiscalizadas

(Lanchonete e RU)**

- 12 3.99

0

6.37

5

5.069 4.294 6.300 5.520 10.235 9.100 8.247 4.928 64.070

Nº  de  formulários  de  pesquisa  de  satisfação

desenvolvidos 

1 2 - 1 2 - 2 1 1 - - - 10

Ações de educação alimentar e nutricional

Estado  nutricional,  padrão  de  sono  e

desempenho  acadêmico  de  estudantes

universitários (Nº de produtos: orientação de pós

graduação,  publicação  de  artigos,  palestras,

elaboração de material educativo)

1 1 1 3 2 2 - 1 1 3 3 4 22

Educação,  Saúde  e  Meio  ambiente:(Nº  de

reuniões/ações sobre uso de canecas plásticas)

- 1 1 1 2 3 - 1 1 - 1 1 12

Acolhimento à pessoa em dependência de álcool

e  outras  drogas  –  Participação  em  grupo  de

tabagismo e outras drogas

- - - 1 1 1 - 1 1 - - - 5

A promoção a saúde do homem - - - 1 - - - 1 1 - - - 3
Assessoramento  em  atividades  de  ensino

(disciplinas:  Metodologia  científica,  escrita

científica,  seminários,  técnicas  de  oratória  e 2 2 3 2 2 - 1 1 1 1 1 16
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apresentação de trabalhos e segurança alimentar

e nutricional)
Capacitação (vistas  técnicas, membro avaliador

de trabalhos, cursos de curta duração) - 2 1 - - 6 - 1 1 1 2 1 15
*Análise qualitativa de cardápios realizada em cardápios enviados mensalmente pela empresa Nutrir refeições coletivas e alterados conforme sazonalidade e outros imprevistos durante o
semestre letivo.
** Fiscalização apenas das refeições produzidas pela lanchonete. O restaurante universitário funciona durante o período acadêmico.
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Ressalta-se, ainda, ações que estão vinculadas aos projetos de pesquisa e extensão

intitulados:  “Estado  nutricional,  padrão  de  sono  e  desempenho  acadêmico  de  estudantes

universitários“,  “Educação,  Saúde  e  Meio  ambiente:  ações  para  o  desenvolvimento

humanitário  na  comunidade  catalana“,  “I  seminário  hanseníase  e  tuberculose:  integração

ensino serviço”, “I fórum de estágios”, “I oficina de escrita de relato de experiência”, “Integra

Gestão:  Conhecendo  o  programa de  Pós-graduação em Gestão  Organizacional  da  UFG -

Regional Catalão”, “A Orientação à Queixa Escolar na perspectiva da Psicologia Histórico-

Cultural“, “Do entrelaçar ao semear saberes: iniciação científica na Educação Básica a partir

do  Clube  de  Ciências”,  “Espiritualidade  e  cardiologia:  abordagem  interprofissional  no

ambiente  de  unidade  de  terapia  intensiva”  e  “Educação  nutricional  como  estratégia  para

promoção da alimentação saudável na comunidade universitária” .

Neste sentido, estão dispostas na tabela 06 as características sociodemográficas dos

estudantes (n=401) participantes de pesquisa realizada pelo setor de nutrição. 

Tabela 06. Características sociodemográficas dos estudantes universitários (n=401) da
UFG-RC, Catalão, GO, Brasil, 2019.
Variáveis n (%)
Gênero 
Feminino 224 (55,9)
Masculino 177 (44,1)
Idade* 23,11±4,92
Estado civil
Solteiro 357 (89,0)
Vive com companheiro 39 (9,7)
Divorciado/Separado/Viúvo 5 (1,2)
Raça
Branca 175 (43,6)

Negra 58 (14,5)
Parda 142 (35,4)
Amarela 10 (2,5)
Indígena 2 (0,5)
Não declarado 14 (3,5)
Renda Familiar (R$)* 2.642,69±2.152,69
Área de residência
Rural 17 (4,2)
Urbana 384 (95,8)
Casa Própria
Não 309 (77.1)
Sim 92 (22,9)
Crença religiosa (n=400)
Não possui 271 (67,9)
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Possui 129 (32,3)
Modalidade de crença religiosa (n=269)
Católico 123 (45,7)
Evangélico 90 (33,5)
Espírita 34 (12,6)
Outra 22 (8,2)

*Valores expressos em média e desvio padrão; 
Fonte: Silva et al., 2019

Em relação a saúde dos estudantes universitários, verificou-se maior prevalência na

autopercepção da saúde avaliada como boa, 73,6% dos participantes procuraram setores de

saúde no último ano, sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) o mais acessado. Verificou-se

fadiga  em 76,1% dos participantes,  32,2% de excesso de peso,  24,4% de baixo nível  de

atividade física e sono de má qualidade em 57,1%, sendo a curta duração (< 6 horas) nos dias

de estudo prevalente em 16,2% e nos finais de semana em 5,2%. A média do tempo de sono

foi 07:38±01:34 (Tabela 07).

Tabela  07.  Características  de  saúde,  padrão  de  sono  e  fadiga  dos  estudantes
universitários (n=401), Centro-Oeste, Brasil, 2019.
Variáveis n (%)
Autopercepção de saúde
Excelente 30 (7,5)
Muito boa 90 (22,4)
Boa 154 (38,4)
Regular 102 (25,4)
Ruim 25 (6,2)
Procura por setores de saúde no último ano
Não 106 (26,4)
Sim 295 (73,6)
Número de consultas realizadas 3,26±2,77

Setores de saúde acessados
SUS 279 (69,6)
SUS/Particular 11 (2,7)
Plano de Saúde 101 (25,2)
Outros 10 (2,5)
Antropometria
Peso (kg)* 68,00±15,21
Altura (m)* 1,70±0,09
IMC (kg/m2)* 23,30±5,11
Excesso de Peso (IMC> 25kg/m2) 129 (32,2)
Nível de Atividade Física (IPAQ/MET)
Baixo 98 (24,4)
Moderado 182 (45,4)
Alto 23,30 (5,11)
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Fadiga
Escore* 27,48±7,86
Sim 305 (76,1%)
Não 96 (23,9%)
Padrão de sono
Tempo de sono nos dias de estudo (horas) * 7:03±01:50
Curta duração do sono nos dias de estudo (< 6 horas) 64 (16,2)
Tempo de sono nos finais de semana (horas)* 8:15±1:51
Curta duração do sono nos finais de semana (< 6 horas) 20 (5,2)
Tempo de sono na semana (7 dias) (horas) * 07:38±01:34
Curta duração de sono durante a semana (7 dias) 37(9,2)
Qualidade do sono 
Escore Pittsburg* 6,39±3,11
Boa 172 (42,9)
Ruim 229 (57,1)

*Valores expressos em média e desvio padrão; 
Fonte: Silva et al., 2019

5.4 Setor de Psicologia

Atualmente é desenvolvida atividade grupal com estudantes, realizada semanalmente às

quartas-feiras pela manhã (9:00 às 10:30) voltada para intervenção nos determinantes sociais

e no cuidado em Saúde Mental. 

A psicoeducação é um termo utilizado para designar trabalhos que visem o ensino e

treinamento de práticas que contribuam para a saúde mental do sujeito ao abordar questões de

cunho psicológico,  emocional  e  comportamental  envolvidos na vida do sujeito  e em suas

relações. 

As  ações  socioeducativas,  consistem  em  orientações  reflexivas  e  socialização  de

informações. O grupo tem uma abordagem interdisciplinar facilitada pela Psicóloga Pollyane

Lisita do SIASS e é dirigido socioeducativamente pelo serviço social. 

Ressalta-se que o desenvolvimento das atividades relacionadas a saúde mental ocorreu

por  meio  de  parceria  com  o  Subsistema  Integrado  de  Atenção  à  Saúde  do  Servidor

(SIASS)/Pró-Reitoria de Pessoas diante da inter-relação entre as demandas.

6 Eventos

6.1 - Calourada Cultural 2019 – UFG-RC (13 a 16 de março)
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Resultados alcançados: Construção e fortalecimento de vínculos com estudantes.

6.2 - Dia do/a Assistente Social – 2019 (Catalão-GO) – 21/05/2019

Resultados  alcançados:  Participação  de  profissionais  de  Serviço  Social,

pesquisadores/as,  estudantes  e  docentes  da  UFG/RC,  inclusive  na  facilitação  de  mesas  e

debates;

 Reflexão  acerca  do  racismo  institucionalizado  no  Brasil  e  as  propostas  de

intervenção do Serviço Social em seus espaços de trabalho;

 Envolvimento de estudantes da UFG/RC na equipe de apoio.

6.3 - Café com CCOM/UFG-RC -   Data:   12/06/2019 – 19h às 21h  
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Resultados alcançados:

✔ Participação de sete  estudantes do Curso de Medicina,  de três do Diretório

Central dos Estudantes - DCE da UFG/RC, serviço social e setor administrativo;

✔ Debate acerca da conjuntura e do desafio da formação em Medicina no estado

de Goiás e em Catalão;

✔ Apoio  para  construção  do  Centro  Acadêmico  de  Medicina  e  estímulo  a

participação política de estudantes.

6.3 – Eventos realizados pelo Setor de Nutrição

Os eventos desenvolvidos pelo setor de Nutrição objetivaram atender o disposto no

PSANE e contratos nº 43/2017 que tratam da concessão onerosa do espaço e fornecimento de

refeições no Restaurante Universitário e nº 55/2018 referente a lanchonete/cantina. 

Seguem  abaixo  o  registro  dos  eventos  realizados  em  parceria  com  as  empresas

terceirizadas  gestores  destes  espaços:  Nutrir  refeições  coletivas  e  universitário  lanches

(contrato encerrado). 

As  empresas  gestoras  dos  espaços  de  alimentação  e  nutrição  realizam

treinamentos/capacitações com os  manipuladores  conforme demandas como a inserção de

novos membros na equipe, motivo mais verificado. Dentre as temáticas abordadas estão: uso

racional  da  água,  técnicas  de  preparo  visando  melhor  apresentação  de  preparações,

manipulação de alimentos: práticas de higiene, higienização e uso correto da solução clorada,
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registro  de  temperatura,  preenchimento  de  planilhas  e  relacionamento  interpessoal,

atendimento ao cliente, padronização de medidas caseiras.

Treinamento realizado com manipuladores de alimentos da empresa

fornecedora de refeições ao RU.

Convites e decorações de eventos realizados ao longo do ano pela empresa fornecedora de

refeições ao RU.
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Implantação de canecas  plásticas  em substituição aos

copos descartáveis.

1º Dia da Saúde na Universidade – programação e parte das atividades desenvolvidas
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Projetos inovadores: oferta do “Café da Manhã” e “Sabores, culturas e saberes”

7 Projeções para os próximos anos

Visando o atendimento ao disposto no PNAES, como eixo norteador, faz-se necessário o

levantamento de demandas como: 

a) Estruturação  do  equipamento  social  condomínio  estudantil:  sugere-se  a  discussão

compartilhada  sobre  a  construção  de  regimentos  e  forma  de  organização  com  a

estruturação do Condomínio (formação de comissões: aquisições, mobilidade, lazer e

estruturas gerais);

b) Implementação de auxílio à alimentação no Restaurante Universitário para estudantes

de  pós-graduação  e  estudantes  do  ensino  à  distância  (em momentos  de  atividade

presencial)  da  instituição  que  se  enquadrem  no  perfil  de  vulnerabilidade

socioeconômica, mediante recurso não proveniente PNAES, devido a impossibilidade

legal para tal desiderato;

c) Iniciar  estudos  sobre  a  viabilidade/possibilidade  de  captação  de  outras  fontes  de

recurso financeiro, que não proveniente PNAES, sempre com objetivo de subsidiar e

aprimorar as políticas estudantis;
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d) Implementar anualmente o Fórum de Assistência Estudantil, para debate democrático

das políticas e ações que envolvem a assistência estudantil;

e) Ampliar a abrangência dos programas e projetos destinados ao estudante;

f) Incentivar  a  criação  das  coordenações  pedagógicas  nas  Unidades  Acadêmicas

Especiais,  como  forma  de  auxílio  direto  ao  estudante  em  seu  desenvolvimento

socioeducativo, bem como, enquanto mecanismo de acompanhamento  dos processos

de tratamento excepcional;

g) Inclusão digital por meio da proposta de ampliação do horário de funcionamento dos

laboratórios  de  informática,  monitoria  na  área  de  informática,  estabelecimento  de

parcerias para a realização de cursos de informática, entre outras;

h) Apoio material pedagógico: sugere-se a manutenção anual de um valor em pecúnia

para aquisições de materiais para subsidiar na formação;

i) Saúde mental – política de apoio à saúde mental da comunidade universitária: sugere-

se  um mapeamento  das  demandas  de  saúde  mental  no  contexto  universitário  e  o

estabelecimento de parcerias com CEAPSI, PRO APOIO, Coordenação de Graduação,

Câmara  de  Graduação,  Coordenação de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos

Humanos,  Núcleo  de  Apoio  Pedagógico  –  NAI  e,  outros  núcleos  e  serviços

relacionados da UFG, rede de saúde mental  do município/estado e  outros serviços

socioassistenciais. A construção da política deve ter caráter institucional e contemplar

ações  transversais  no  ensino,  pesquisa  e  na  extensão  e  no  âmbito  da  saúde  do/a

servidor/a;

j) Ampliar  a  capacidade  de  diagnóstico,  a  qualidade  das  políticas  de  assistência

estudantil  e  produção  do  conhecimento  por  meio  de  pesquisas  voltadas  para  a

comunidade estudantil;

k) Autocuidado  em  saúde  e  nutrição  além  de  atividades  a  serem  desenvolvidas  em

conjunto  com as  comissões  fiscalizadoras  dos  espaços  de  alimentação  e  nutrição,

como visita orientada, planilhas de indicadores dentre outras com essa temática.

8 Considerações finais

A apresentação deste  relatório vem de encontro  à  necessidade de documentação e

divulgação  dos  trabalhos  realizados  pela  Coordenação  de  Assuntos  da  Comunidade

Universitária. 
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Assim, este relatório de atividades,  referente ao período de janeiro a dezembro de

2019, visou demonstrar detalhadamente como os recursos públicos foram gerenciados para

atendimento  à  comunidade  universitária,  bem  como  as  ações  efetivadas  e  propostas  de

continuidade de trabalhos para os anos vindouros.
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