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Quem Somos
 A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis - PRPE/UFCAT, criada em 20 de janeiro de

2020, pela Resolução n° 01/2020/UFCAT, atua no apoio ao desenvolvimento da
autonomia estudantil no contexto acadêmico para uma formação científica,
humana, social, política e profissional qualificada. Sua finalidade é promover a
inclusão universitária, na perspectiva dos direitos de cidadania e equidade no
atendimento de demandas estudantis, proporcionando condições de acesso,
permanência e término ao Ensino Superior público Federal. Tem contribuído com a
redução de evasão estudantil e continuidade dos estudos sobretudo para
estudantes em condições de vulnerabilidade.

A PRPE/UFCAT está estruturada com 2 (duas) Diretorias, a saber: Diretoria de
Atenção à/ao Estudante (DAE); Diretoria de Gestão e Avaliação (DGA). A figura
abaixo apresenta o organograma desta Pró-Reitoria: 
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Apresentação

Durante a pandemia de COVID-19, apesar de ter adotado como estratégia de
proteção sanitária o trabalho remoto, a PRPE não interrompeu e nem descontinuou
suas atividades. Seguiu, mesmo com os desafios, de maneira responsável, integral,
contínua e readaptada com seu processo de trabalho, incluindo suporte
psicossocial e cuidados em saúde para estudantes. 

Nesse sentido, será apresentado, por intermédio do presente relatório, as ações, os
programas e os projetos realizados em 2021, além dos resultados alcançados no
âmbito das Políticas de Assistência Estudantil na Universidade Federal de Catalão
- UFCAT, atendendo à Instrução Normativa nº 84, de 22 de ABRIL DE 2020, bem
como à Decisão Normativa – TCU nº 187, de 09 de setembro de 2020.

Em 2021, as ações da PRPE foram voltadas para a elaboração de propostas de
acompanhamento direto e indireto psicossocial e de saúde em consonância as
implicações da Pandemia de COVID-19 na trajetória estudantil. Além disso,
ressalta-se o apoio financeiro por meio de utilização do recurso PNAES para bolsas
de fluxo contínuo, os atendimentos excepcionais e emergenciais, além da
manutenção de reuniões ordinárias de forma remota com o Diretório Central de
Estudantes - DCE/UFCAT visando discutir as ações de forma ampliada com a
comunidade estudantil. 
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Eixos do Plano Nacional deEixos do Plano Nacional de
Assistência Estudantil - PNAESAssistência Estudantil - PNAES

em que atuamos em 2021:em que atuamos em 2021:  



   DIRETORIA DE ATENÇÃO À/AO ESTUDANTE 

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA

A Coordenação de Políticas de Permanência (CPP) da PRPE tem por objetivo
planejar e implementar estratégias que viabilizem a igualdade de oportunidades e
agir, preventivamente, nas situações que possam interferir na permanência das/os
estudantes no ambiente universitário, decorrentes da insuficiência de condições
financeiras. Para tanto, conta com o Setor de Serviço Social e o Setor de Apoio
Pedagógico, bem como com o Setor de Direitos Humanos, Cultura e Diversidade, 
 este último em processo de implantação. É importante pontuar também a
participação da CPP na gestão da Moradia Universitária do Cerrado - MUC da
UFCAT. 
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A Diretoria de Atenção à/ao Estudante (DAE) tem como missão promover
condições para que a/o estudante mantenha e amplie suas atividades na academia
visando concluir o curso ao qual está vinculada/o, reduzindo a evasão e retenção,
contribuindo para a formação acadêmica integral e diplomação. A Diretoria
disponibiliza apoios, bolsas e outros serviços, por meio de editais e projetos
conduzidos através de sua equipe multiprofissional, considerando a realidade
social e necessidades humanas do corpo discente da UFCAT. É composta por duas
coordenações: Biopsicossocial (CaB) e Políticas de Permanência (CPP).

COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL

A Coordenação de Atenção Biopsicossocial (CAB) da PRPE busca promover ações
de Saúde, contribuindo para a permanência das/os estudantes na universidade e a
potencialização dos processos acadêmicos. Para tanto, é composta pelo Setor de
Psicologia, Setor de Nutrição e o Setor de Esportes e Lazer, este último em
processo de implantação. É importante pontuar também a participação da CaB na
gestão e fiscalização técnica do Restaurante Universitário - RU da UFCAT. 



Setor de Serviço Social 

O ano de 2021, configurou-se como um período desafiador para a Política de
Assistência Estudantil na UFCAT e no cenário nacional. Isso ocorreu sobretudo
pois permanecemos envolvidas/os com o enfrentamento de consequências da
Pandemia de COVID-19 nas expressões da Questão Social. 

Vivenciamos ao longo do ano, o aguçamento da crise de saúde atrelada a do
capital, onde as desigualdades estruturais agravaram as condições de
vida/trabalho da população, assim como os retrocessos nas políticas sociais. 

No âmbito da educação superior pública brasileira, potencializou o uso da
tecnologia e nos fez refletir sobre os processos de ensino/aprendizagem e seus
desafios para estudantes e suas particularidades de classe, gênero, étnico-racial,
deficiência, orientação sexual, origem e geração. 

O setor de Serviço Social da PRPE/UFCAT (em trabalho remoto) buscou, nesse
contexto, continuar contribuindo para o acesso, permanência e conclusão no
ensino superior em consonância com o Projeto Ético-Político do Serviço Social, o
Programa Nacional de Assistência Estudantil (Decreto nº 7.234/2010) e a Política
de  Assistência Social Estudantil – PASE/UFG-UFCAT (CONSUNI nº 44/2017).

Apesar de um orçamento limitado para a Assistência Estudantil, da equipe
reduzida PRPE (mesmo com as conquistas atuais) e de um cenário devastador no
âmbito da saúde e social, em 2021 foi possível executar 99,97% do orçamento
PNAES (R$ 2.820.017,00) com priorização nas áreas básicas como alimentação,
inclusão digital, apoio pedagógico e moradia. Foram realizados atendimentos
com repasses financeiros à 751 estudantes com 1.617 atendimentos diretos
realizados em 2021 (Bolsa/Edital/Portaria). Os dados quantitativos que envolvem
as ações do Serviço Social de forma sistematizada serão apresentados na seção
da Diretoria de Gestão e Avaliação – DGA. 
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Participação na Comissão de análise da realidade socioeconômica SISU.

Principais atividades desenvolvidas pelo Serviço Social

Participação em todos os Editais PRPE: 
Edital Nº 01/2021 Curso de Inglês do Centro de Línguas da UFCAT;
Edital Nº 02/2021 Auxílio Alimentação Emergencial;
Edital Nº 03/2021 Projetos da Assistência Estudantil;
Edital Nº 04/2021 Auxílio Internet;
Edital Nº 05/2021 Projetos da Assistência Estudantil;
Edital Nº 06/2021 Auxílio Alimentação Emergencial;
Edital Nº 07/2021 Repasse Financeiro Excepcional.

Apoio aos Editais de Chamamento para prestação de contas:
Edital de Chamamento PRPE/UFCAT Nº 01 e 02 Regularização da Prestação
de Contas do Projeto Bolsa Moradia - 2018, 2019, 2020 e 2021.
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Desligamentos e apoio na publicação das/os Editais de Desligamento de
bolsas/projetos da Assistência Estudantil.

Acolhimento de estudantes indígenas, quilombolas e PcD
Orientação, apoio para adesão aos projetos PRPE, encaminhamentos,
articulação intersetoriais.

Participação política em comissões, GT ́s e espaços coletivos:
1)Núcleo de Base do Serviço Social – NUCRESS/ Conselho Regional de
Serviço Social- CRESS e no Conselho Federal de Serviço Social- CFESS;
2)Comissão da Moradia Universitária do Cerrado – MUC; 
3)Comissão de elaboração do Estatuto e regimento interno UFCAT;
4)Contrato do Restaurante Universidade; 
5)Comissão de Criação da Política de Movimentação de Servidores; 
6)Comissão do Seminário Serviço Social, Assistência Estudantil na era do
Retrocesso em Defesa do Programa Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES) - UFBA realizado em 30 de junho e 01 de julho. 



Acompanhamento socioacadêmico mensal/Parecer social.
Analisar o desempenho acadêmico de estudantes e conhecer os
determinantes que influenciam neste desempenho na perspectiva de criação
de propostas para superação de dificuldades para permanência no Ensino
Superior em caráter remoto nos tempos de pandemia. O acompanhamento
integra múltiplas dimensões da vida estudantil como sociofamiliar, financeira,
pedagógica e acadêmica. Assistência Estudantil; Subsidiar a folha de
pagamento mensal de bolsistas PRPE.
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Acompanhamento socioacadêmico semestral - Projeto Bolsa de Estudo
Centro de Línguas - CL/UFCAT
Garantir às/aos estudantes em situação de desigualdade social a
possibilidade de aprender uma língua estrangeira que é indispensável à
formação acadêmica. Emissão de parecer social – acompanhamento para
PRPE e Coordenação do CL (27 bolsistas).

Estudos socioeconômico
Utilizar instrumental técnico-operativo que permite realizar uma escuta
qualificada e estabelecer uma relação dialógica intencional com a/o
estudante. A realização de estudos socioeconômicos com estudantes para
fins de benefícios e serviços junto a Política de Assistência Social estudantil,
é uma competência de Assistentes Sociais, assim como o parecer social é
atribuição privativa.

Atendimento/abordagem social/reuniões
Entrevista, reunião virtual, telefonemas, videoconferência - meet, e-mail e
whatsapp, emissão de declarações, diálogos com familiares, abertura do
semestre, dentre outros. Em caráter excepcional (visita domiciliar).

Apoio no processo de transição do SIGAA-AE da UFG para UFCAT
Atualização e revisão de instrumento técnico-operativo socioeconômico do
Cadastro Único no SIGAA – Assistência ao Estudante 
Parceria com Assistentes Sociais da Universidade Federal de Goiás.



RESULTADOS PROJETO SAP  
Total de estudantes atendidas/os: 217

 
041 no semestre 2021.1 
176 no semestre 2021.2

Setor de Apoio Pedagógico

A principal ação realizada pelo Setor de Apoio Pedagógico da PRPE em 2021 se
constituiu na implantação do Projeto Sistema de Apoio Pedagógico (SAP) com o
objetivo de desenvolver ações voltadas à melhoria da aprendizagem das/os
acadêmicas/os bolsistas, para que consigam progredir em seus estudos e, dessa
forma, alcançar médias suficientes para aprovação nos cursos matriculados,
preferencialmente dentro do período regular dos cursos em cumprimento à Política
de Assistência Estudantil - PASE (RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 44/2017). 

Para tanto, ofereceu os seguintes cursos: Técnicas de Estudo e Aprendizagem,
Desenvolvimento de Competências Acadêmicas, Escrita Acadêmica e Monitoria
Acadêmica. Contou com a participação de 6(seis) Tutoras/es bolsistas Pós-
Graduandas/os e com o apoio de uma comissão de docentes, sendo 1(um) de cada
curso. As imagens abaixo demonstram as principais ações realizadas dentro do
Projeto SAP e a quantidade de estudantes atendidas/os: 
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No dia 22 de novembro de 2021 a Universidade Federal de Catalão - UFCAT
inaugurou e entregou à sua comunidade universitária mais um equipamento social,
para suporte à permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade. 

Em um evento organizado de forma híbrida, respeitando os protocolos de
biossegurança em virtude da pandemia da COVID-19, a Reitoria da UFCAT reuniu
autoridades políticas e representação estudantil para um momento festivo e de muita
comemoração na inauguração da Moradia Universitária do Cerrado. Na oportunidade,
também foi inaugurada a Usina de Energia Fotovoltaica da UFCAT, complexo de
produção de energia limpa que representa o ingresso da Universidade na produção
sustentável de energia e que proporcionará uma economia de quase 50% no valor da
conta de energia paga pela Universidade.
     
Na composição da mesa diretiva deste ato estiveram a Reitora Pro Tempore da
UFCAT, Roselma Lucchese, o Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, o
Senador da República, Vanderlan Cardoso, o Deputado Federal pelo Estado de
Goiás, José Nelto, o Prefeito Municipal de Catalão, Adib Elias Junior, o Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores, Jair Humberto e a representante do Diretório
Central de Estudantes, Pâmela Catarine.

Moradia Universitária do Cerrado - MUC/UFCAT
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Principais atividades desenvolvidas para garantir o
funcionamento da MUC

Elaboração do Regimento Interno 
Através da Comissão da Moradia Universitária, realizou-se discussões
amplas e plurais com toda a comunidade universitária e agentes
convidadas/os para a construção do Regimento Interno da MUC.

Mobiliário 
Realizou-se os processos de compras de móveis e acompanhou-se a
instalação do mobiliário em todos os apartamentos. 
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tre
, a moradia é nossa!



ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 

Entre as ações desenvolvidas na coordenação biopsicossocial está o
fortalecimento da rede de atenção à saúde na UFCAT; o acolhimento psicossocial
das/os estudantes e encaminhamentos para a área de saúde mental; a promoção
de saúde por meio de atividades como oficinas, palestras, rodas de conversa e
eventos em parceria com a comunidade interna e externa; reuniões
multidisciplinares (equipe da PRPE) para planejamento e avaliação das atividades
desenvolvidas; a participação e apoio nas atividades da PRPE voltadas para a
consolidação da Moradia estudantil.

Na Coordenação de Atenção Biopsicossocial foram desenvolvidas ações de
prevenção e promoção à saúde, visando o acolhimento e acompanhamento das/os
estudantes vulneráveis com foco no cuidado integral e na qualidade de vida. Os
resultados alcançados no ano de 2021 foram obtidos por meio de parcerias
institucionais, intersetoriais e, também, da solicitação das/os estudantes, das
ações coletivas e/ou encaminhamentos, conforme pontuadas na próxima página.

No ano de 2021 foram realizados acolhimentos de estudantes presencialmente,
via e-mail, e/ou telefone, e/ou visita domiciliar, totalizando o número de 194
pessoas assistidas por esta política. Constituindo - se em 45 consultas
agendadas nas áreas de clínico geral, psiquiatria, ginecologia, oftalmologia,
enfermagem e serviço social municipal e 120 estudantes encaminhadas/os aos
projetos de apoio psicológico desenvolvido entre a PRPE e a Diretoria de Pessoas
da UFCAT. 

Seguem, na próxima página, os principais projetos e ações desenvolvidas pela
Coordenação de Atenção Biopsicossocial em 2021:
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Atualização constante do informativo, com a descrição de
contatos e serviços públicos de Catalão, de relevância para o
estudante e/ou comunidade universitária.

Atendimento a demandas apresentadas pelas Unidades Acadêmicas
visando o acolhimento em saúde integral do estudante na pandemia.

"PRPE em Ação" - Acolhimento Biopsicossocial durante a pandemia.

Discussão e vivência de cuidado e de autocuidado por meio do
trabalho de educação em saúde.

 
Acolhimento, triagem e encaminhamentos para a rede municipal
de atenção a saúde.

PRPE ligada em você: acolhimento e acompanhamento em saúde física
e mental, acesso a medicamentos de uso controlado,  nutrição e
alimentação, cidadania e direitos sociais.
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Reuniões com parceiros interinstitucionais objetivando o
acompanhamento de estudantes e pactuando a necessidade de
visitas domiciliares e em internações.

Planejamento da proposta do protocolo de acolhimento
biopsicossocial da/o estudante.

Solidariza UFCAT: autocuidado em aromaterapia e saúde digestiva
e universidade.

Acompanhamento de estudantes indígenas para suas
aldeias/comunidades.

Projeto terapeutas solidários – Práticas Integrativas e
Complementares (Terapia floral; Reiki; Automassagem; Meditação;
Relaxamento com imagem guiada).

Grupo Psicoterapêutico e ações de acolhimento em saúde mental.



Setor de Nutrição
          
O Restaurante Universitário (RU) e a Cantina são espaços de alimentação e
nutrição que objetivam propiciar à comunidade universitária, em especial às/aos
estudantes participantes dos programas de assistência estudantil, melhores
condições de segurança alimentar e nutricional pela oferta de refeições de
qualidade nutricional e com preços acessíveis com vistas ao estímulo a adoção de
práticas alimentares saudáveis, minimizando a evasão e contribuindo para a
diplomação. Devido ao fechamento dos espaços de alimentação e nutrição no ano
de 2021, as ações desenvolvidas foram com enfoque na educação alimentar e o
planejamento de editais de licitação para a contratação de empresa para operar o
RU. 
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 Principais atividades desenvolvidas em 2021:

Planejamento de novo processo licitatório de contratação para o RU
Reuniões com PROAF, AAEI e GC sobre a Gestão do RU. 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional do/a Estudante (PSANE)
Encaminhou-se à Reitoria da UFCAT a nova política de segurança alimentar
para análise e encaminhamentos aos órgãos superiores de deliberação. 

Programa de Atenção Nutricional - PAN
Elaboração e implantação do Programa de Atenção Nutricional - PAN, com ações
voltadas a segurança alimentar e nutricional da Comunidade Universitária.

Grupo de estudos e Acolhimento coletivo nutricional
Acolhimento semanal com as temáticas: Gestão da Alimentação, Nutrição e
Saúde do/a Estudante e Crononutrição.

Desenvolvimento de pesquisa 
pesquisa relacionada a segurança alimentar e nutricional e crononutrição da
comunidade universitária com a orientação de estudantes de pós-graduação 
 nível mestrado e produção e publicação de artigo em periódicos Qualis A2.

Participação no 2º Encontro Brasileiro de Restaurantes Universitários (EBRU).



   Diretoria de Gestão e Avaliação - DGA

A Diretoria de Gestão e Avaliação (DGA) é uma diretoria de assessoramento
vinculada à Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, que tem como missão normatizar
e executar os Programas de Assistência Estudantil no âmbito da PRPE/UFCAT,
gerando e analisando dados qualificados para avaliação e transparecendo-os à
comunidade universitária e aos órgãos de controle. Também é responsável pela
organização e acompanhamento dos processos de pagamento e gestão dos
recursos orçamentários e financeiros da PRPE. Assim, por meio desta diretoria,
apresentamos a seguir a prestação de contas do ano de 2021 da Pró - Reitoria de
Políticas Estudantis:
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Total de orçamento
PNAES

R$ 2.820.748,61

Orçamento PNAES
executado

R$ 2.820.017,00

Saldo
R$ 731,61

Execução do Recurso em 2021
Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES



Distribuição do Recurso
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EDITAL Nº 1
Centro de linguas

EDITAL Nº 2
Alimentação
Emergencial

BOLSA MORADIA BOLSA
ALIMENTAÇÃO

COMPLEMENTAR

BOLSA APOIO
PEDAGÓGICO

EDITAL Nº 6
Alimentação 
 Emergencial

EDITAL Nº 7
Repasse  

Apoio pedagógico

PORTARIA Nº 5
Atendimento
 Emergencial

PORTARIA Nº 7
AIEQ

PORTARIA Nº 8
Inclussão Digital

200 vagas para Auxílio
de R$250,00 para
subsidiar despesas

com alimentação em
razão do fechamento

do RU

10 vagas para bolsa
de estudos, para

língua inglesa, em
parceria com o

Centro de Lingas da
UFCAT.

450 vagas para Auxílio
de R$250,00 para

subsidiar despesas com
alimentação em razão
do fechamento do RU.

 

17 vagas para bolsa de
R$240,00 para subsidiar
despesas com moradia. 17 vagas para bolsa de

R$247,00 para subsidiar
despesas com alimentação. 

 

17 vagas para bolsa de
R$400,00 para subsidiar

despesas com educação. 
 

375 vagas para Repasse
único de R$400,00 para
subsidiar aquisição de

materiais pedagógicos e
outras necessidades.

Portaria no valor de até
R$400,00, por até 6

meses, prioritariamente
para não bolsistas, a fim
de auxiliar em despesas

eventuais e emergenciais
 

Portaria no valor de
R$600,00, para

estudantes indígenas
e quilombolas, que

tenham ultrapassado
o prazo regular do
curso e perdido a

Bolsa Permanência
MEC para auxiliar na

conclusão da
graduação.

 

Portaria no valor de
R$100,00, para

estudantes em áreas não
atendidas pelo Projeto

Alunos Conectados afim
de auxiliar nas atividades

remotas.
 

167 INSCRITAS/OS
112 DEFERIDAS/OS
55 INDEFERIDAS/OS
0 EM AGUARDO DE VAGAS

420 INSCRITAS/OS
412 DEFERIDAS/OS
5 INDEFERIDAS/OS
3 EM AGUARDO DE VAGAS 35 DEFERIDAS/OS

 
1 DEFERIDA/O

 
10 DEFERIDAS/OS

 

94 INSCRITAS/OS
10 DEFERIDAS/OS
15 INDEFERIDAS/OS
69 EM AGUARDO DE VAGAS

 

515 INSCRITAS/OS
499 DEFERIDAS/OS
16 INDEFERIDAS/OS
0 EM AGUARDO DE VAGAS

2 EDITAIS
308 INSCRITAS/OS
47 DEFERIDAS/OS
120 INDEFERIDAS/OS
141 EM AGUARDO DE VAGAS

2 EDITAIS
308 INSCRITAS/OS
47 DEFERIDAS/OS
120 INDEFERIDAS/OS
141 EM AGUARDO DE VAGAS

2 EDITAIS
368 INSCRITAS/OS
35 DEFERIDAS/OS
74 INDEFERIDAS/OS
259 EM AGUARDO DE VAGAS
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"Projeto Alunos Conectados" 
 Ministério da Educação

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Projeto do Ministério da Educação em parceria com a Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa lançado em 2020 e também com vigência no ano de 2021, tinha como
objetivo a distribuição de chips, com 20 GB de internet, às/aos estudantes com
renda de até 1,5 Salário Mínimo, matriculadas/os em instituições de ensino
superior.

PRINCIPAIS NÚMEROS  
EDITAL PRPE N° 04/2021

95 Inscritas/os
69 Deferidas/os
26  Indeferidas/os

 



Conheça o nosso público

284
IBIOTEC

124
FENG

73
INHCS

61
IELL

45
FaE

36
IMTec

57
IGeo

24
CGEN

24
IF

23
IQ

290
não bolsistas

POR FAIXA ETÁRIA

15-24 anos

30-39 anos

40-49 anos

50-54 anos

20-29 anos

482

618

56

22

15
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TOTAL DE ESTUDANTES ATENDIDAS/OS 

POR SEXO

POR  UNIDADE ACADÊMICA

751 
estudantes

461
bolsistas
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Implantação do Projeto Sistema de Apoio Pedagógico - SAP;
Construção e compra de mobiliário para a MUC;
Remanejamento de recursos que não seriam utilizados no RU para
pagamento de auxílios extraordinários e/ou bolsas;
Articulação e diálogo semanal com o movimento estudantil;
Consolidação da parcerias com a Rede de Saúde Mental de Catalão;
Participação da equipe em eventos do FONAPRACE – Fórum Nacional de
Pró-Reitores de Assuntos Estudantis;
Planejamento, elaboração e divulgação das Portarias de regulamentação da
Assistência Estudantil PRPE:

Nº 02/2021: Dispõe sobre os atendimentos da Política de Assistência Estudantil da
PRPE/UFCAT;
Nº 03/2021: Dispõe sobre as modalidades de atendimentos diretos e indiretos da
Política de Assistência Estudantil da PRPE/UFCAT;
Nº 04/2021: Extingue a Bolsa Permanência PNAES/UFCAT e institui a Bolsa de
Apoio Pedagógico, bem como dá outras providências;
Nº 05/2021: Regulamenta o Atendimento Emergencial Estudantil, consoante o
disposto na Resolução CONSUNI N° 44/2017;
Nº 07/2021: Dispõe sobre o atendimento direto, em caráter excepcional, a
estudantes indígenas e quilombolas que ultrapassaram o tempo limite de
participação no Programa Bolsa Permanência MEC;
Nº 08/2021: Determinar o repasse financeiro no valor de R$100,00 (cem reais), em
caráter emergencial, às/os estudantes de graduação presencial da UFCAT, com fins à
contribuir para a aquisição de dados móveis para acesso à internet junto a operadora
de sua conveniência, como forma de auxílio inclusão digital no acompanhamento aos
componentes curriculares e/ou atividades acadêmicas remotamente estabelecidas na
UFCAT.
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OPORTUNIDADES 2022

Acréscimo de 128 Vagas Moradia (MUC/atendimento indireto), com prioridade
de atendimento RU integral. 
Implementação da Bolsa Creche.
Implantação do Programa Bolsa Permanência MEC (PBP/MEC).
Atendimento direto a 100% das/os estudantes Indígenas e Quilombolas não
contempladas/os com Bolsas PBP e/ou UFCAT inclui.
Elaboração dos regramentos da Política de Assistência Estudantil.
Ocupação integral da MUC.
Implantação de mobilidade Intercampi/MUC.
Otimizar o sistema de gestão da informação da PRPE através da
automatização de banco de dados.
Ampliar recursos destinados a alimentação.
Ampliar ações na área de Saúde, Esporte e Cultura.
Implantação da Política de subsídios no RU.

DESAFIOS E RISCOS 2022

Aumento da demanda de Assistência Estudantil devido a mudança de perfil
socioeconômico das/os ingressantes na UFCAT, as desigualdades
estruturantes e os impactos socioeconômicos e de saúde causados pela
pandemia;
A falta de garantia de disponibilidade e a limitação de recursos orçamentários e
financeiros que dificulta o planejamento e a continuidade das ações
desenvolvidas no âmbito da assistência estudantil, em especial quanto aos
recursos humanos.
Envolvimento dos cursos nos programas de assistência estudantil, em especial
relacionado ao acompanhamento pedagógico, uma vez que a demanda é
crescente.
Necessidade de melhorias no espaço de trabalho destinado a equipe da Pró-
Reitoria (individual e coletivo), seguindo as orientações dos respectivos
conselhos de classe, abrangendo a infraestrutura física e tecnológica.
Impacto do Cenário Econômico na política de alimentação, como no valor da
refeição fornecida pelo Restaurante Universitário da UFCAT.



CONSIDERAÇÕES
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As ações da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis - PRPE, articuladas ao
trabalho realizado de maneira colaborativa com outras áreas da UFCAT, do
ensino, da pesquisa e extensão, assim como o envolvimento da rede
intersetorial, apontam para possibilidades de transformação a partir da
legitimação das políticas de cidadania estudantil.

A Equipe da PRPE segue forte na luta por uma educação pública, laica,
cidadã, democrática e de qualidade, que, enquanto um efetivo direito social,
potencialize formas de sociabilidade humanizadoras e na busca pelo
exercício da autonomia e valorização profissional com competência crítica,
propositiva e numa perspectiva de totalidade.


