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1. MISSÃO  

A Secretaria Nacional de Casas de Estudantes (SENCE) é a entidade autônoma, que congrega todas as Casas de 
Estudantes do Brasil que a ela se filiarem. A SENCE é uma pessoa jurídica, de direito privado, apartidária, laica, 
filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por objetivo: promover a socialização e integração entre as Casas de 
Estudantes e sociedade em geral; A coordenação da luta das moradias estudantis pela formulação de uma Política 
Nacional de Assistência Estudantil, bem como o ensino público gratuito e de qualidade.
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2. METAS  

a. Promover a socialização e integração entre as Casas de Estudantes; 

b. Formulação de uma Política Nacional de Assistência Estudantil; 

c. Mitigar as dificuldades dos residentes das CEU’s. 

d. Estimular a produção de conhecimento por meio de apresentação de trabalhos científicos e artísticos; 

e. Promover o debate com intuito a formação política nas residências.
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3. PRINCIPAIS AÇÕES  

a.Realização anual do Encontro Nacional de Casas de Estudantes; 

b.Realização anual dos Encontros Regionais de Casas de Estudantes; 

c.    Luta por politicas de permanência com editais específicos para indígenas e quilombolas; 

d.   Articular junto a gestão superior das universidades  a participação de alunos em eventos da SENCE;  

e.   Pautar e lutar pela acessibilidade nas moradias estudantis; 

f.   Criar um aplicativo para celular para acompanhar a tramitação do PNAES no Congresso Nacional; 

g.   Promover ações de autocuidado, grupos de convivência, e redes de apoio; 

h.Criação de grupos de debates e disseminação de praticas de resistência e enfrentamento de opressões; 

i.Manifestos de apoio as causas de interesse da comunidade universitária e/ou manifesto de repúdio a ações de 
racismo, misoginia,  homofobia ou qualquer outras formas de opressão.
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4. DESAFIOS  

a.  Aprovação do PNAES em Lei;  

b.  Humanização das Casas; 

c.   Garantir recursos para a realização dos Encontros Regionais e Nacionais; 

d.Adaptar as residências estudantis para PCD’s;


