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A PRAE  

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) foi criada em 2018, com a estrutura existente na então 

Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária- PROCOM, acrescida de três diretorias (Diretora da 

Articulação Acadêmica, Diretoria da Atenção Estudantil e Diretoria de Indicadores Sócio-acadêmicos), e com 

claro desafio de se tornar uma referência no atendimento qualificado às necessidades dos estudantes, relativas à 

assistência estudantil e apoio às suas iniciativas de protagonismo. 

A PRAE tem como objetivo aprimorar a execução da política de assistência social, o protagonismo 

estudantil no ambiente acadêmico, valorizando a criatividade e a capacidade organizativa e de representação e, 

contribuir para a permanência saudável e protegida, favorável ao êxito acadêmico e ao desenvolvimento humano 

do estudante. 

Diante disso, um grande desafio que se põe é a estruturação de uma política de assistência estudantil 

qualificada, que possa ser, mais do que implementada, acompanhada sistematicamente, avaliada e aprimorada na 

sua capacidade de alcançar os objetivos postos em suas ações no âmbito do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES). Isso possibilita que os indicadores por ela produzidos sejam convertidos na defesa da sua 

importância diante de um projeto maior, o de democratização da universidade pública, gratuita, laica, de qualidade 

e socialmente referenciada.  

A Assistência Estudantil, na realidade atual das universidades federais e, particularmente, da UFG, se 

constitui uma das principais estratégias para a sua viabilidade educacional, trabalhando na redução dos riscos de 

evasão, retenção e privação humana de direitos fundamentais, que asseguram as condições de estudo, 

sobrevivência e permanência no itinerário acadêmico. Na sua interface com a educação, a Assistência Estudantil 

articula o acesso à saúde, à habitação, à alimentação, ao transporte, à prática de esporte/lazer e outros direitos 

que, ao serem garantidos, criam condições para o estudante permanecer na universidade e concluir com êxito a 

sua trajetória acadêmica. 

Importantes ações vinculam-se às atividades de esportes e lazer. Partimos de uma compreensão ampliada 

de esportes e lazer. Entendemos que o esporte e o lazer, além de se constituírem como um direito constitucional 

de todo o cidadão brasileiro – e, portanto, de toda a comunidade da UFG , são fenômenos sociais que tangenciam 

várias outras áreas do conhecimento e da convivência humana e que, por isso, devem ser compreendidos como 

fatores intervenientes para a manutenção da saúde e dos padrões aceitáveis de qualidade de vida, além de 
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contribuir significativamente para o processo de formação humana. No contexto da assistência ao estudante, os 

esportes e o lazer vêm sendo incluídos no rol de ações que também contribuem para o bem-estar e a qualidade da 

permanência do estudante das universidades. 

 Em decorrência dos investimentos públicos oriundos do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), o atendimento às necessidades humanas dos estudantes da UFG cresceu muito, mas ainda está longe 

de alcançar a todos que precisam e preenchem os critérios estabelecidos pelo PNAES. Os estudantes de baixa 

renda que chegam à universidade pública enfrentam as mais diversas expressões da questão social, as quais, 

muitas vezes, não são enfrentadas só com os programas existentes. São questões estruturais que carecem de 

maiores investimentos públicos e requerem projetos de Estado e políticas públicas distintos dos que estão em 

curso hoje no país. 

 Na esteira dessa conjuntura, o desafio maior que se põe é assegurar a continuidade da cobertura de 

atendimento até aqui alcançada e seguir na ampliação contínua de inserção de novos estudantes, pois, de acordo 

com a última pesquisa nacional do FONAPRACE/ANDIFES sobre o perfil socioeconômico e cultural dos 

estudantes das IFES, publicada em 2019, mais de 70% dos discentes tem renda inferior a 1 e ½ no mínimo. Na 

UFG esse percentual é ainda maior, alcança 76% dos estudantes com renda per capita informada. Atualmente, a 

cobertura de atendimento aos estudantes oriundos de famílias de baixa renda é de 75% em alguns programas, mas 

muito longe de alcançara 100% da demanda em outros.  

A PRAE atende ao estudante de duas formas: direta e indireta, sendo a primeira caracterizada pelo repasse 

financeiro direto ao estudante atendido e a outra não, isto é, se dá pela oferta de serviços. Neste último caso, a 

PRAE atende aos estudantes subsidiando o valor das refeições tomadas nos Restaurantes Universitários, 

desenvolvendo atividades de Esporte e Lazer, serviços de nutrição, serviço social, odontologia e saúde mental. 

Nestes serviços, são priorizados os estudantes oriundos de famílias de baixa renda (renda per capita menor que 

1,5 salários mínimos), em consonância com o preconizado pelo PNAES. 

Na próxima tabela apresentamos os dados referentes aos estudantes estratificados por renda per capita. 

Estas rendas têm duas origens: (a) Coordenação de Serviço Social da PRAE, que realiza a análise do perfil 

socioeconômico de todos os estudantes que se aplicam aos editais de bolsas da Assistência Estudantil da UFG; e 

(b) pela aposição dos dados referentes ao Núcleo Familiar do estudante, informado por ele no sistema SIGAA.  
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Renda per capita em Salários mínimos Estudantes da 
UFG 

Atendidos pela 
PRAE 

Bolsistas 
PRAE 

De 0 a 1,5 salários mínimos 
De 0 a 0,5 6334 36% 

76% 
5.066 

83% 
2.759 

100% De 0,5 a 1,0 4.734 27% 3.444 784 
De 1,0 a 1,5 2.850 16% 1.864 217 

  Maior que 1,5 3.863 22%   2.190       
Totais 17.781    12.564 71% 3.760 21% 
Sem informação da renda per capita   519  3%   340       

Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

A seguir apresentamos dois gráficos que representam os dados relacionados aos estratos por renda bruta 

familiar per capita. No gráfico à esquerda apresentamos a distribuição dos estudantes por faixa de renda per capita, 

e no gráfico da direita, a distribuição dos estudantes por faixa de renda per capita considerando aqueles que tem 

a renda per capita informada. 

 

        Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019.  

Devido à alta demanda e para garantir o caráter público das ações e suas formas de entrada, a seleção dos 

que mais precisam se faz por meio de edital, todos publicados no portal PRAE/UFG e amplamente divulgados no 

portal da PRAE (www.prae.ufg.br), nas redes sociais oficiais desta Pró-Reitoria e pelos Coordenadores de 

Assistência Estudantil das unidades acadêmicas. 
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Uma das necessidades observadas e recomendadas pelos órgãos de controle externos à Universidade era 

a definição de uma resolução que regulamentasse as ações de assistência estudantil na UFG. Assim, em 2017, 

após longo período de discussão coletiva, que contou com a participação de servidores, estudantes e gestores de 

todas as regionais, chegou-se à denominada política de assistência social estudantil – PASE, aprovada pelo 

CONSUNI/UFG pela Resolução de número 44/2017. 

 Não obstante a PASE significar um marco na constituição de uma referência, um ponto de partida para a 

atuação institucional junto às demandas de assistência aos estudantes de baixa renda, ela não tem o alcance de 

abarcar os pormenores de cada um dos programas. Isso precisa ser detalhado ao longo da experimentação de sua 

própria efetivação, com regulamentações complementares. Isso é o que vem sendo feito a partir de 2018, visando 

não só cumpri-la como levantar elementos para propor seu aprimoramento, como em toda política pública se faz 

necessário. 

As ações sociais no âmbito interno devem pautar-se por ações educativas que assegurem o caráter público 

e democrático da Universidade, não podendo ser caracterizadas como assistencialistas e, sim, como direitos das 

pessoas e voltadas para o acesso à educação superior pública. 

A Universidade Federal de Goiás, composta das Regionais Goiânia e Cidade de Goiás, as quais têm sua 

autonomia de gestão. No ano de 2019 se deu a autonomização das novas Universidades Federais, de Catalão e 

Jataí, criadas em 2018. Embora tenham realizado em 2019 suas atividades de forma separada e autônoma, isso se 

deu mas em consonância com as diretivas principais da PRAE. Entretanto, o relatório que ora é apresentado se 

refere especificamente às ações desenvolvidas pela PRAE nas Regionais de Goiânia e Cidade de Goiás.  

Em 2019, atendemos 12.929 estudantes, sendo que 340 não informaram a renda salarial do núcleo familiar, 

ou seja, atendemos a 71% do total de estudantes da UFG. No próximo gráfico apresentamos a distribuição destes 

estudantes considerando as faixas de renda per capita em salários mínimos. Observamos que o atendimento aos 

estudantes com perfil de renda acima de 1,5sm se dá principalmente nos Restaurantes Universitários por meio de 

subsídio do valor das refeições e também na participação destes estudantes em atividades de esporte e lazer. 

Outra ação importante foi a licitação para a reforma das Casas de Estudantes Universitários (CEU) 1, 3 e 

5, Restaurante Universitário 1 (RU 1) e Centro Esportivo Campus Samambaia (CECAS). A CEU1, CEU 3 e o 

Ru foram construídos há mais de 20 anos e não sofreram uma reforma estrutural neste período, como descrito no 

parecer da Secretaria da Infraestrutura da UFG (SEINFRA): “Considerando a necessidade urgente de maior 
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qualidade e segurança dos serviços oferecidos, bem como o a existência de planejamento orçamentário que prevê 

tais reformas, ainda em 2019, com recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES/UFG, 

torna-se necessária a execução de serviços de reformas e adequações nas Casas de Estudantes I e III - Câmpus 

Colemar Natal e Silva.”   

Desta forma, para estas casas faremos uma reforma que abrange: substituição do telhado, adequações 

hidrosanitárias, prevenção e combate a incêndios,  readequação dos quartos incluindo substituição das janelas e 

nova pintura, construção de saída de emergência, readequação do projeto elétrico com troca de cabeamento e 

ampliação da carga a ser utilizada, novo cabeamento estruturado. Investiu-se nesta reforma o montante de R$ 

1.685.010,16 e o detalhamento consta no processo SEI nº 23070.034221/2019-71. 

O Restaurante Universitário 1 vai sofrer uma intervenção profunda, já que há mais de 20 anos não 

aconteceu uma reforma. Todas as instalações elétricas, hidrosanitárias, de prevenção e combate a incêndios, 

cabeamento estruturado, climatização, serão refeitas e atualizadas. Inclusive, esta reforma vai deixá-lo adequado 

para aprovação junto à Vigilância Sanitária. Investiu-se nesta reforma o montante de R$ 1.798.952,66 e o 

detalhamento consta no processo SEI nº 23070.032721/2019-79. 

A CEU 5 terá intervenções em suas instalações hidrosanitárias, projetos elétricos dos quartos e de 

segurança e combate a incêndio. O CECAS terá correções na impermeabilização, adequação e nova pintura da 

quadra, substituição de revestimentos e melhorias na segurança. Investiu-se nesta reforma o montante de R$  

540.792,51 e o detalhamento consta no processo SEI nº 23070.033155/2019-12. 

 
                                     Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 
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Interações e Conexões PRAE 

 

A PRAE, para realizar suas ações, estabelece interações e conexões dentro e fora da UFG. O que pode ser 

visualizado a seguir:   
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Avaliação continuada das ações executadas 

 

A PRAE vem desenvolvendo indicadores para verificar o alcance de suas ações e projetos no 

sentido de   se cumprir um de seus principais objetivos: “... contribuir para a permanência 

saudável e protegida, favorável ao sucesso acadêmico e ao desenvolvimento humano do 

estudante.”  

Neste sentido, observando-se as velocidades de integralização curricular atual e aquela necessária 

para a consecução do curso, a PRAE utiliza agora um indicador que tanto serve para mensurar o 

desempenho acadêmico dos estudantes atendidos e daqueles não atendidos pela PRAE, e 

consequentemente mensurar se as ações desenvolvidas estão realmente contribuindo para que os 

estudantes tenham minorado suas dificuldades advindas do fato de serem estudantes oriundos de 

famílias de baixa renda. 

Estratificamos os estudantes atendidos pela PRAE, em três grupos:  

(a) Bolsistas – são aqueles estudantes que foram selecionadas por meio de editais;  

(b) Atendidos – são aqueles que receberam algum tipo de atendimento  pela PRAE, notadamente  

bolsistas, usuários dos Restaurantes Universitários e atendidos pelo Esporte e Lazer;  

(c) Não atendidos – são aqueles que não receberam nenhum atendimento pela PRAE, em geral, 

devido ao fato de estarem fora do Perfil PNAES, ou seja, estudantes com renda familiar bruta per 

capita maior que 1,5 salários mínimo..  

Para cada grupo, calculamos o indicador de consecução considerando o tempo máximo, que é 

definido no Projeto Político Pedagógico de cada curso. Estratificamos as probabilidades de 

consecução do curso de graduação nos seguintes estratos: Alta, média e baixa e obtivemos os 

seguintes dados: 
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Faixa do 
Indicador de Consecução 

Bolsistas 
 (3251) 

Atendidos   
(11779) 

Não Atendidos  
(5716) 

0 450 1.925 808 
0,5 596 1.831 1.049 

1 976 4.279 1.765 
2 627 2.143 1.009 
3 217 667 400 
4 385 934 685 

  3.251 11.779 5.716 
  

 

Para cada faixa do indicador de Consecução temos a seguinte descrição para o conjunto de estudantes: 

Faixa 0: alta probabilidade de concluir o curso no tempo médio. 

Faixa 0,5: os estudantes apresentam velocidade de integralização até o dobro da necessária para conclusão do 

curso. 

Faixa 1: os estudantes apresentam velocidade de integralização entre o dobro e aquela necessária para conclusão 

do curso. 

Faixa 2: a velocidade de  integralização varia da necessária à metade necessária, ou seja,  o estudante teria que 

quase dobrar a sua integralização no tempo restante. 

Faixa 3: a velocidade de  integralização varia da metade necessária à um terço dela, ou seja,  o estudante teria 

que quase triplicar a sua integralização no tempo restante. 

Faixa 4: a velocidade de integralização deverá ser superior ao triplo da média até o momento. 

Observa-se que caso o estudante esteja na Faixa 4, não quer dizer necessariamente que ele não concluirá o curso, 

pois são muitos os fatores que podem ter interferido em sua vida acadêmica e dependendo do tempo restante, os 

mesmo podem ser sanados e ele conseguir este crescimento forte.  

Observamos neste gráfico ainda que aqueles estudantes que tem baixa probabilidade de concluir o curso, formam 

parte da evasão que na UFG está em torno de 15%.  
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Apresentamos no gráfico a seguir, no qual se totaliza os estudantes nos estratos Alta (Faixas 0, 0,5 e 1), Média 

(Faixa 2) e Baixa (Faixa 3 e 4) e comparamos o total de estudantes atendidos pela PRAE com o total daqueles 

aos quais a PRAE não atende. O objetivo principal é verificar se as ações da PRAE contribuem para a consecução 

do curso. 

Desta forma, analisando os dados, temos que 14% dos Atendidos tem baixa probabilidade de consecução, 

enquanto que o grupo dos Não Atendidos totalizam 19% neste estrato, ou seja, 5% a menos, o que demonstra 

menor evasão por jubiilação. Observamos ainda que nos outros estratos, Alta e Média, os Atendidos pela PRAE 

estão com maior ou igual percentual que os Não Atendidos. Ou seja, pode-se concluir que as ações da PRAE 

estão sim, contribuindo para que aqueles estudantes atendidos tenham melhor desempenho acadêmico que os não 

atendidos. 

De uma forma geral, avalia-se que perante estes indicadores, as ações da PRAE estão surtindo o efeito necessário 

e requerido pelo regulamentação inerente ao PNAES e Assistência Social Estudantil da UFG. 

 

Neste gráfico detalhamos ainda o conjunto dos Bolsistas, que são aqueles selecionados por meio de editais 

públicos e que, em geral, recebem um aporte financeiro direto da PRAE devido a sua baixa composição de renda 

familiar. Neste grupo, o Indicador de Consecução nos permite concluir que temos ter um acompanhamento efetivo 

deste grupo de estudantes, visando intensificar e ampliar o leque de atendimentos vinculados à PRAE ou à 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação, pois embora os dados não demonstrem uma distância significativa do 

62
%

19
%

19
%

68
%

18
%

14
%

63
%

18
%

19
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Alta Média Baixa

Probabilidade de Consecução 
em Tempo Máximo

Bolsistas (3251) Atendidos  (11779) Não Atendidos (5716)



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os dados apresentados neste documento foram extraídos da base de dados pela DISA/PRAE. 

 

Relatório de atividades PRAE/UFG – 2019. 02/12/2019 – Página 13 de 120 

conjunto dos não atendidos, temos um percentual importante com baixa probabilidade de consecução da 

graduação, o que dentro dos propósitos da PRAE devemos diminuir. 
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Estrutura organizacional 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Secretaria  

Diretoria da Atenção Estudantil – DAE 

Coordenação de Serviço Social 

Coordenação do Programa Saudavelmente 

Coordenação do Serviço Odontológico 

Centro de Saúde Campus Samambaia 

Diretoria da Articulação Acadêmica – DAA 

Coordenação de Esporte e Lazer 

Coordenação do Serviço de Nutrição 

Diretoria de Indicadores Socio acadêmicos – DISA 

Coordenação de Sistemas de Informação 

Coordenação Administrativo-Financeira de Programas Socio estudantis 
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Recursos financeiros 

Os recursos financeiros utilizados para o desenvolvimento das ações da PRAE são oriundos do Plano Nacional 

de Assistência Estudantil – PNAES e da UFG. 

A evolução do recurso disponibilizado pelo PNAES à UFG no período 2017-2019 está apresentado no próximo 

gráfico. Observamos ainda que no ano de 2019 tivemos a efetiva criação das Universidade Federais de Catalão 

(UFCat) e de Jataí (UFJ) e assim, os dados destas não constam no ano 2019. 

 

 

Apresentamos nos quadros a seguir a execução financeira por programas e ações. 

Rubrica 
2017 2018 2019 

Estudant
es 

atendidos 
Valor % 

Estudant
es 

atendidos 
Valor % 

Estudant
es 

atendidos 
Valor % 

Alimentaçã
o 11.459 

7.852.937,5
7 26% 16.454 

9.232.249,6
5 37% 12.929 5.504.901,48 26% 

Moradia 1.053 
4.804.259,2

2 16% 1.066 
2.720.662,8

1 11% 1.047 4.118.262,57 19% 
Permanênci
a 2.124 

10.752.900,
00 35% 2.593 

10.869.200,
00 44% 2.373 6.549.100,00 30% 

Apoio 
Pedagógico 144 108.025,00 0,4% 405 108.025,00 0,4% 163 273.598,26 1% 
Protagonis
mo 588 573.193,33 2% 1.782 482.823,98 2% 2.547 555.897,68 3% 

R$30 

R$24 
R$21 

11,5

16,4
12,9

R$0

R$5

R$10

R$15

R$20

R$25

R$30

R$35

2017 2018 2019

PNAES x Estudantes atendidos

PNAES (milhões) Estudantes atendidos (mil)
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Reformas/ 
Manutenção   401.051,88 1%   605.255,19 2%   4.187.110,68 19% 

Capital   
6.000.000,0

0 20%             
Ações 
Complemen
-tares         604.150,35 2%   311.255,57 1% 

Total   
30.492.367,

00 
100

%   
24.622.366,

98 
100

%   
21.500.126,2

4 
100

% 
Fonte: DISA/PRAE em 15/12/2019. 

 

Em 2019, a PRAE desenvolveu 13 Programas nos quais foram realizadas ações de atenção ao estudante. 

Destes, aprimorou-se cinco programas e criou-se oito novos, os quais foram normatizados. A PRAE em conjunto 

com a Secretaria Jurídica/UFG e em conformidade com a PASE, instituiu o fluxo para suspensão ou desligamento 

do estudante atendido por estes programas. 

A seguir descrevemos brevemente os programas executados pela PRAE em 2019, apresentando dados e 

gráficos consolidados referentes à sua execução. No anexo 1, apresentamos dados detalhados para cada Programa 

PRAE/UFG. 
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Período 2016-2019 

Apresentamos os dados relativos ao número de bolsistas em pecúnia da UFG e aos investimentos realizados nos 

Restaurantes Universitários da Regional Goiânia no período de 2014 a 2019. 

Os bolsistas das regionais da UFG foram estratificados considerando alimentação, moradia e bolsa permanência. 

Visando comparação efetiva e devido à criação das Universidades Federais de Catalão e Jataí, disponibilizamos 

no quadro a seguir os totais de estudantes atendidos por estas modalidades da UFG: 

Número de estudantes atendidos com bolsa 
(pecúnia) 2016 2017 2018 2019 

Programa de Alimentação Estudantil – são bolsas 
destinadas a contribuir com as refeições dos finais 
de semana e feriados para os moradores das CEUs; 
custear refeições dos estudantes cujos cursos estão 
no Campus Aparecida de Goiânia; custear 
refeições de estudantes que por restrições não se 
alimentam nos RUs 

662 685 747 659 

Programa de Moradia Estudantil – são bolsas para 
contribuir com o pagamento de moradias para 
estudantes que não tem vaga nas CEUs. 

277 297 327 682 

Programa Bolsa Permanência - PNAES/UFG – são 
bolsas destinadas a contribuir com aquisição de 
material pedagógico e outros. 

1.787 1.731 2.105 1.826 

Totais anuais 4.472 4.318 4.259 3.167 
                Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

  
                              Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 
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XX  

Consolidamos as informações referentes ao número de refeições, o investimento realizado e o número de 

estudantes assistidos pelos Restaurantes Universitários da Regional Goiânia. Observa-se um melhor controle a 

partir de 2017. Nesta nova metodologia, a regra é que para cada estudante da UFG o status dele para a alimentação, 

com respeito ao valor a ser cobrado por cada refeição nos Restaurantes Universitários é um dos três: isenção total, 

isenção parcial (o estudante paga R$ 3,00), integral (ou seja, o estudante paga o valor total de cada refeição R$ 

8,02). Desta forma, diminuímos a quantidade de tickets impressos emitidos, tendo assim um controle total 

daqueles que tomam suas refeições nos Restaurantes Universitários. Verificamos então que aumentamos o 

número de estudantes atendidos e diminuímos o número de refeições, com consequente redução do investimento 

realizado nesta ação e assim, tendo um processo complete mais eficiente. 

  2016 2017 2018 2019 
Número de refeições anuais (X 1000) 843 897 776 708 
Recurso financeiro investido (x 
R$10.000) 562,40 559,93 473,21 553,49 

Estudantes atendidos (X 1000) 7.370 10.905 14+262 14.244 
     Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

 

                              Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 
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Programas de Atenção ao Estudante 

 

 A seleção de estudantes para todos os programas desenvolvidos pela PRAE, realiza-se em conformidade 

com Edital Público específico. 

Programa de Alimentação Estudantil - PAE/PRAE 

O Programa de Alimentação Estudantil – PAE/UFG, é uma ação complementar que objetiva a permanência no 

curso de graduação presencial de estudantes de baixa renda, voltado a contribuir para a qualidade da formação 

universitária e para a melhoria do desempenho acadêmico. 

O apoio aos estudantes vinculados ao PAE/PRAE constitui-se em uma das seguintes modalidades: 

Bolsa Alimentação: 

- Isenção integral em um número pré-definido de refeições tomadas nos Restaurantes Universitários; 

- Subsídio parcial nas refeições tomadas nos Restaurantes Universitários; 

- Repasse em pecúnia mensal diretamente ao estudante vinculado a regionais que ainda não tenham Restaurante 

Universitário. 

Bolsa CEU: 

Repasse em pecúnia mensal para moradores de Casas de Estudantes, voltada para contribuir com alimentação, 

principalmente nos dias em que os Restaurantes Universitários não funcionam. 

Parágrafo único. As bolsas são definidas em portarias específicas da PRAE, respeitando-se as especificidades das 

ações das Regionais. 

 Para os estudantes de graduação são utilizados recursos financeiros advindos do PNAES, para os de Pós-

Graduação, do custeio da UFG e para os estudantes do CEPAE, do PNAE. 
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Alimentação 
Estudantes Atendidos 

Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Isenção total no RU       3.316 3.269 3.317 3.316 3.269 3.317 
Isenção parcial no RU       7.966 12.467 10.855 7.966 12.467 9.612 
Bolsa alimentação  237 232 203 55 67 106 292 299 309 
Bolsa alimentação CEU       388 394 350 388 394 350 
Desjejum - Isenção total no RU           1.317     1.317 
Desjejum - Isenção parcial no RU         1.917 1.418   1.917 1.418 

Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

 

Programa de Bolsa Permanência PNAES – PBP/PRAE/UFG 

O Programa de Bolsa Permanência PNAES – PBP/PRAE/UFG, é uma ação complementar que objetiva a 

permanência no curso de graduação presencial de estudantes oriundos de famílias de baixa renda, contribuindo 

para a qualidade da formação universitária e para a melhoria do desempenho acadêmico do estudante. 

O PBP/PRAE concede ao estudante selecionado, por meio de edital público específico, uma bolsa intitulada Bolsa 

Permanência PNAES/PRAE que consiste no repasse mensal de recursos financeiros para custear despesas 

essenciais da vida acadêmica dos estudantes.  

Bolsa Permanência PNAES/UFG – 
PBP 

Estudantes Atendidos 

Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Bolsa Permanência 111 118 103 1.622 1.662 1.723 1.733 1.780 1.826 
Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

Programa de Moradia Estudantil – PME/PRAE 

O Programa de Moradia Estudantil – PME/PRAE, regulamentada pelas Resoluçôes Consuni nº 7/2007 e 

nº18/2009, é uma ação complementar que visa contribuir com o direito de morar de estudantes oriundos de fora 

da região delimitada, tendo como referência a cidade-sede da Regional a qual se vincula o curso do estudante. 

O Programa constitui-se em duas modalidades de atendimento: 
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1. Destinação de vagas nas Casas de Estudantes Universitários; 

2. Repasse de recursos financeiros, denominado Bolsa Moradia. 

A UFG tem seis Casas de Estudantes Universitários em Goiânia, disponibilizando 350 vagas para estudantes de 

graduação que que não possuam família na cidade de Goiânia e região metropolitana conforme Lei Complementar 

n.139, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Goiás. 

Programa de Moradia Estudantil – PME 
Estudantes Atendidos 

Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Bolsa Moradia 119 120 111 172 191 571 291 311 682 
Casa de Estudante Universitário       388 394 365 388 394 365 
Totais 119 120 111 560 585 936 679 705 1047 

Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

 

Programa de Apoio à Participação em Eventos – PAPE/PRAE 

O Programa de Apoio à Participação em Eventos - PAPE, teve nova regulamentação instituída pela Portaria 

PRAE/UFG n. 001/2018, e agora apoia financeiramente a participação de estudantes de graduação regularmente 

matriculados na UFG, que sejam autores ou coautores de trabalhos acadêmicos aprovados para apresentação em 

eventos acadêmicos de ensino, pesquisa, cultura ou extensão que ocorram em território nacional, a fim de 

estimular a produção acadêmica e contribuir com a qualidade da formação universitária e para a melhoria do 

desempenho acadêmico. 

Concede-se apoio financeiro para o deslocamento da cidade-sede da Regional de vinculação do estudante até a 

cidade do evento também para o pagamento da taxa de inscrição. 

Programa de 
Apoio à 

Participação 
em Eventos – 

PAPE 

Estudantes Atendidos 

Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Apoio 
Financeiro 37 29 6 475 347 157 512 376 163 

Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 
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Importante observar que mesmo o Programa exigindo mais qualidade nas solicitações com dupla exigência: 

apresentação de trabalho e apenas um apoio financeiro por estudante, tivemos uma queda de 11% apenas no 

número de estudantes atendidos. 

 

Programa de Acolhimento de estudantes calouros – Acolhe UFG 

O Programa de Acolhimento de estudantes calouros – Acolhe UFG, objetiva a atender prontamente o estudante 

calouro da UFG no início da realização de seu curso de graduação presencial, que ingressaram na UFG como 

cotista na modalidade Renda Inferior ou pelo UFGInclui.  

O programa constitui-se na isenção total das refeições nos Restaurantes Universitários e no pagamento da Bolsa 

Calouro.  

Em 2018, atendeu-se 26 estudantes calouros. 

Programa de Acolhimento de estudantes 
calouros – Acolhe UFG 

Estudantes Atendidos 

Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Bolsa Acolhe   11 24 303 24 314 
Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

 

Programa de Apoio ao Protagonismo Estudantil - Protag/PRAE  

 

O Programa de Apoio ao Protagonismo Estudantil - Protag/PRAE, integra a Política de Assistência Social 

Estudantil (PASE), contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico e consequente permanência do 

estudante regularmente matriculado em curso de graduação presencial na Universidade Federal de Goiás. 

O Protag visa contribuir com projetos acadêmicos vinculados a Grupos de Estudo, Grupos de Pesquisa, Rodas de 

Conversa, Empresas Juniores, Ligas Acadêmicas, Atléticas, Participação em Competições/Torneios, Mobilidade 

Estudantil, Organização de Competições/Torneios, Jornadas, Cursos de Curta Duração, Visitas Técnicas, e outras 

iniciativas estudantis que tenham vinculação acadêmico institucional. 
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Prioriza-se o atendimento direto a estudantes oriundos da rede pública de educação básica e que possuam renda 

familiar mensal bruta per capta de até 1,5 salários mínimo vigente no País ou indiretamente por meio das ações 

realizadas.  

O PROTAG/PRAE destina recursos financeiros para traslado, alimentação, hospedagem e aquisição de materiais 

de consumo, necessários para a execução do projeto selecionado e aprovado. 

Em 2019 foram contempladas 28 propostas, subdivididas em 6 grandes eixos: Equipes Representativas da UFG; 

Associações Atléticas; Empresas Juniores; Centros acadêmicos e representações estudantis políticas; Visitas 

técnicas e capacitação e Grupos de estudo. 

Programa de Apoio ao Protagonismo 
Estudantil - Protag 

Estudantes atendidos 

Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Estudantes atendidos     24 191 24 191 
Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

Programa Bolsa Canguru – PBCanguru /PRAE  

O Programa Bolsa Canguru – PBCanguru, inserido na Política de Assistência Social Estudantil (PASE). Este tem 

o objetivo de contribuir com a permanência dos estudantes de baixa renda familiar, que tenham filhos menores 

de cinco anos residindo consigo. Consiste no pagamento de uma bolsa por núcleo familiar, por meio de repasse 

mensal de recursos financeiros para crédito em conta corrente pessoal do estudante.  

Programa Bolsa Canguru – PB Canguru  
Estudantes atendidos 

Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Bolsa Canguru 1 1 20 73 21 74 
Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 
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Programa de Instrumental Odontológico - PIOdont /PRAE  

O Programa de Instrumental Odontológico - PIOdont, foi totalmente reformatado e regulamentado pela Portaria 

conjunta PRAE/FO n. 006/2018 e vinculado à PASE/PRAE/UFG. O PIOdont  objetiva contribuir com a 

ampliação das condições de permanência e êxito acadêmico do estudante de baixa renda, regularmente 

matriculado no curso de Odontologia da UFG, disponibilizando materiais e/ou instrumentais odontológicos 

utilizados nas aulas práticas de clínicas, por meio do empréstimo e/ou da concessão de bolsa específica, 

denominada Bolsa Instrumental Odontológico, para que o estudante adquira instrumental individual de menor 

durabilidade. 

A Faculdade de Odontologia é partícipe neste Programa, sendo a responsável pela definição das listas contendo 

os materiais e instrumentais odontológicos, classificando-os em relação à durabilidade e individualização do uso, 

e também, auxiliando no acompanhamento acadêmico dos estudantes participantes do PIOdont. 

A FO elabora as duas listas de materiais e instrumentais odontológicos, uma denominada, Kit FO, constituída de 

itens para empréstimos semestrais que ficarão sob a responsabilidade da PRAE, ou a quem ela designar, e outra 

com itens que serão adquiridos pelo estudante com o recurso financeiro proveniente da Bolsa Instrumental 

Odontológico.  

Programa de Instrumental Odontológico - PIOdont 
Estudantes atendidos 

Regional Goiânia 
2017 2018 2019 

Bolsas/Empréstimo 72 49 71 
                           Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

 

Programa Artes, Design e Arquitetura – PADArq /PRAE  

O Programa Artes, Design e Arquitetura – PADArq, inserido na Política de Assistência Social Estudantil (PASE), 

visa contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e consequente permanência do estudantes dos cursos 

Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado, Design de Modas, Design Gráfico, Design de Ambientes ou 

Arquitetura da Universidade Federal de Goiás. 
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Constitui-se na concessão de Bolsa Artes, Design e Arquitetura, para que o estudante possa adquirir o material e 

instrumental didático necessário para a realização de aulas práticas de seu curso. Esta bolsa consiste no repasse 

único de recursos financeiros para crédito em conta corrente pessoal do estudante.  

O PADArq está sob acompanhamento de uma comissão composta por representantes –docentes e discentes- dos 

cursos vinculados a eles e da PRAE. Desta forma, pode sofrer mudanças para melhorar o seu alcance. 

Programa Artes, Design e Arquitetura – 
PADArq 

Estudantes atendidos 
Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Apoio Financeiro 6 6 72 34 78 78 

Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

 

PROGRAMA DE MATERIAL DIDÁTICO – PMD/PRAE  

O Programa de Material Didático – PMD/PRAE, visa ao atendimento de demanda dos estudantes de baixa renda 

pela aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, em conformidade com a ação IX – apoio pedagógico, do 

Artigo 3o do Decreto do Governo Federal n. 7.234/2010, que instituiu o PNAES e como descrito em seu artigo 

quarto.  

Este programa atende aos objetivos do PNAES, em especial, os itens II - minimizar os efeitos das desigualdades 

sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior e III - reduzir as taxas de retenção e evasão 

do artigo segundo do Decreto n. 7234. 

Para a seleção dos estudantes, foram considerados elegíveis aqueles que têm a concessão de Bolsas Permanência 

PNAES/UFG e que não apresentassem as seguintes situações em seu Histórico Acadêmico: Reprovação por Falta 

(RF) ou Reprovação por Média e Falta (RMF). 

O PMD/PRAE para os estudantes selecionados e aprovados foi realizado o repasse financeiro único no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). 
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Programa de Material Didático – PMD 
Estudantes atendidos 

Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Apoio Financeiro 12   289 14 301 14 
Fonte: DISA/PRAE, EM 15/12/2019. 

PROGRAMA ESPORTE E LAZER – PEL/PRAE 

O Programa de Esporte e Lazer é desenvolvido no Espaço Fitness do Centro de Esporte Campus Samambaia 

Espaço - CECAS e na Faculdade de Educação Física e Dança. No Espaço Fitness , tem-se o apoio de seis 

monitores acadêmicos do curso de Educação Física da UFG, sendo divididos dois para cada turno e dois 

coordenadores formados em Educação Física. Na FEFD, desenvolve-se atividades no Centro de Práticas Clínicas, 

onde são realizados diversos cursos nos quais participam estudantes e membros da comunidade universitária. 

Esporte e Lazer 
Estudantes atendidos 

Regional Goiânia 
2017 2018 2019 

Bolsa Esporte e Lazer 72 49 46 
Participantes 588 1870 2193 

                                                     Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

 

REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL – PRFE /PRAE  

Em conformidade com a Política de Assistência Social Estudantil da UFG há a previsão de atendimento por 

Repasse Financeiro Emergencial. Estes repasses visam o atendimento, em caráter emergencial e provisório, de 

demandas socioeconômicas de estudantes de graduação presencial. Foram duas as modalidade de atendimento 

emergencial. 

1. Publicou-se a Portaria SEI n. 2, de 18 de abril de 2019, para regulamentar o atendimento emergencial e 

provisório, vinculado à Política de Assistência Social Estudantil da Universidade Federal de Goiás 

(PASE/UFG), e voltado para demandas socioeconômicas de estudantes, caracterizadas como eventuais e 

adversas, advindas da incapacidade, temporária ou não, do estudante em suprir suas necessidades humanas 
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básicas. O Atendimento Emergencial Estudantil, vinculado à PRAE/UFG, é uma ação complementar que 

objetiva atender demandas emergenciais e urgentes, que não possam ser atendidas regulamente nos fluxos 

e prazos previstos em editais de seleção de estudantes para ingresso nos programas vigentes e que possam 

favorecer a permanência do estudante, contribuindo para a qualidade da sua formação universitária e para 

a melhoria do seu desempenho acadêmico. Este atendimento destina-se a estudantes de primeira 

graduação, presencial, oriundos de famílias de baixa renda, identificados por parecer técnico com 

justificativa da urgência do atendimento, emitido por profissional de Serviço Social na regional de 

vinculação do curso de graduação do estudante. 

O Atendimento Emergencial e temporário ao estudante poderá ocorrer nas seguintes modalidades:  

a. Repasse mensal de valor equivalente ao da Bolsa Moradia por tempo determinado e inferior ou igual a 

seis (6) meses.  

b. Repasse mensal de valor equivalente à Bolsa Permanência PNAES/UFG por tempo determinado e 

inferior ou igual a três (3) meses.   

c. Repasse mensal de valor equivalente à Bolsa Canguru por tempo determinado e inferior ou igual a seis 

(6) meses.  

d. Concessão de vinte e quatro (24) grandes refeições mensais nos Restaurantes Universitários da UFG, 

por um período determinado e inferior ou igual a seis (6) meses. O número máximo, devidamente 

justificado, é de 44 grandes refeições mensais. 

2.  Publicou-se a Portaria SEI n.7, de 17 de maio de 2019, o atendimento em caráter excepcional, a 

estudantes indígenas e quilombolas que, ao ultrapassaram o tempo limite de participação no Programa 

Bolsa Permanência MEC, apresentam situação de baixa renda e tem condições acadêmicas de concluir o 

curso no tempo máximo previsto em cada Projeto Pedagógico do Curso. Esta ação finca-se principalmente 

em:  

a) contribuir para a permanência, no curso de graduação, de estudantes indígenas e quilombolas em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica; 
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 b) a necessidade de atendimento especial aos estudantes indígenas e quilombolas, os quais podem 

enfrentar maior dificuldade de adaptação ao ambiente universitário, dadas as diferenças culturais, que 

podem refletir em uma demanda por prazos maiores para conclusão de seus cursos;  

c) a seleção de Bolsas Permanência UFG apresenta condicionantes focalizados nas situações de estudantes 

com mais baixa renda para o atendimento e que essa seleção coaduna com os propósitos da PASE/UFG e 

do PNAES/MEC. 

Emergencial 
Estudantes atendidos 

Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Apoio financeiro       159 0 159 
                           Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

 

PROGRAMA LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - PLE/PRAE  

O Programa de Línguas Estrangeiras – PLE/PRAE, é uma ação conjunta com o Centro de Línguas da Faculdade 

de Letras – UFG, no qual se concede ao estudante de baixa renda uma bolsa integral para cursar um idioma 

estrangeiro naquele Centro. 

Programa Línguas Estrangeiras - PLE/PRAE  
Estudantes atendidos 

Regional Goiânia 
2017 2018 2019 

Bolsas Centro de Línguas UFG 101 71 71 
                               Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2019. 

 

PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE – PAS/PRAE  

O Programa de Atenção à Saúde – PAS/PRAE, constitui-se da realização de ações integradas entre as 

Coordenação do Programa Saudavelmente, do Serviço Odontológico, do Serviço de Nutrição e Centro de Saúde. 

Identificado o estudante pela Coordenação do Serviço Social, o mesmo é encaminhado para atendimento 

necessário. 
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA PRAE 

 

A PRAE, para o desenvolvimento de suas ações, conta com 4 serviços de atendimentos especializados: Serviço 

Social, Odontológico, Saudavelmente e Nutrição. 

O Serviço Social tem, entre suas diversas atribuições, o estudo da realidade social dos estudantes demandatários 

dos programas sociais da PRAE e, com base no perfil socioeconômico definido pelo PNAES, analise as 

solicitações de inclusão dos estudantes que se candidatam aos editais publicados pela PRAE; além disso, o serviço 

participa do acompanhamento dos estudantes ao longo da sua participação nos programas sociais da PRAE e, 

ainda, compõe a Comissão de Matrícula da UFG, coordenando a análise da realidade social dos estudantes, 

quando da matrícula de ingressantes para a validação dos que se candidatam pela cota Renda Inferior.   

O Saudavelmente realiza atendimentos individuais e/ou coletivos de estudantes visando promover e restabelecer 

a saúde mental desses discentes, contribuindo com a permanência e o êxito acadêmico daqueles que podem ou 

chegam a adoecer durante o tempo em que está vinculado à Universidade. Contribui com importantes ações e 

projetos junto às Unidades Acadêmicas, destacando-se os projetos Prae fazendo onda, Bem viver UFG e cursos 

de atualização e/ou capacitação para os Coordenadores de Assuntos Estudantis – UA. 

O Serviço Odontológico atende aos estudantes de baixa renda, realizando diversos procedimentos na área de 

odontologia.  

O Serviço de Nutrição acompanha diariamente a qualidade das refeições servidas nos Restaurantes Universitários, 

validando os cardápios e promovendo uma fiscalização efetivas em todas as etapas, produzindo assim relatórios 

e pareceres encaminhados tanto à PRAE, como à Comissão de Fiscalização com participação da Pró-Reitoria de 

Administração da UFG. Desenvolve ações e projetos junto aos estudantes, promovendo a saúde nutricional, 

principalmente em relação aos moradores das Casas de Estudantes Universitários da UFG. 

Os relatórios específicos compõem este como anexos. 

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS NAS UNIDADES ACADÊMICAS (CAEs) 

Esta coordenação justifica-se pela necessidade em construir estratégias que aproximem as Unidades 

Acadêmicas (UAs) e a PRAE, a fim de que seja possível apresentar respostas mais rápidas e sistemáticas quanto 

às dificuldades e possibilidades vinculadas à trajetória acadêmica dos estudantes da UFG.  
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Ela tem por objetivos: instituir uma representação direta da PRAE em cada Unidade Acadêmica da UFG, ser 

o elo entre PRAE e o estudante de cada curso e UA, manter a observação, a escuta e a construção de atendimentos 

de demandas específicas e coletivas dos estudantes, favorecer a permanência, o envolvimento universitário e a 

conclusão do curso, evitando a retenção, reprovação e evasão, favorecer o acompanhamento e monitoramento da 

PASE e seus desdobramentos na vida acadêmica dos estudantes, além de contribuir com as bancas de avaliação 

do alcance dos objetivos dessa Política. 

Esta coordenação é composta atualmente por 64 membros entre técnicos administrativos e professores, 

representando 31 Unidades Acadêmicas da UFG. 

CONSELHO CONSULTIVO DA PASE 

  Este Conselho foi instituído em 19 de dezembro de 2019 atendendo ao disposto no Art. 10, 

Capítulo VI da Resolução CONSUNI n. 44/2017. Tem por finalidade assessorar no planejamento, implementação 

e avaliação desta política, com a seguinte composição:  

I- Pró-Reitor(a) de Assuntos Estudantis (PRAE), como presidente;  

II- Dois representantes indicados pela Reitoria – membros da CAE;  

III- Coordenação de Ações Afirmativas;  

IV- Coordenação de Serviço Social da PRAE; 

V- Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária de cada uma das regionais;  

VI- Dois representantes indicados pela PRAE – Diretora da Atenção Estudantil e Diretor de Indicadores 

Sócio-acadêmicos;  

VII- Dois representantes indicados pela PROGRAD;  

VIII- Coordenação do SINACE;  

IX- Um representante discente de cada regional, indicado por ampla consulta aos seus pares – membros 

do DCE e Moradores de CEU. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

 Esta comissão foi instituída, por meio da Portaria SEI n.99/2019, pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE) e Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD), sendo esta última a gestora do contrato 

n.049/2017 entre UFG e Nutrir refeições. Fazem parte além dos representantes da PRAE e da PROAD, membros 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os dados apresentados neste documento foram extraídos da base de dados pela DISA/PRAE. 

 

Relatório de atividades PRAE/UFG – 2019. 02/12/2019 – Página 31 de 120 

da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), Faculdade de Nutrição da UFG (FANUT), Serviço de Nutrição da 

PRAE e estudantes. 

Esta comissão se reúne mensalmente e tem como funções:  

- Fiscalizar o integral cumprimento do contrato 049/2017 entre a Nutrir Refeições e a UFG no fornecimento de 

refeições nos Restaurantes Universitários e Executivo. Desde modo, a CF fiscaliza, entre outros quesitos, os 

preços praticados pela empresa, horários de funcionamento dos restaurantes, qualidade do atendimento e das 

refeições, adequação do cardápio e porcionamento ao contrato, cumprimento das boas práticas na manipulação 

dos alimentos. 

- Encaminhar ao gestor do contrato (PROAD UFG) relatórios escritos sobre a execução dos serviços, os quais 

servem como documentos comprobatórios para sanções administrativas. 

- Solicitar ao gestor do contrato a aplicação de sanções administrativas previstas em caso de infrações não 

justificadas satisfatoriamente pela empresa. 

Em 2019, a PRAE amplia participação de Estudantes da UFG na Comissão Fiscalizadora dos Restaurantes 

Universitários. Com a Orientação Normativa 01/2019, emitida pela PRAE, a qual trata das atribuições e 

composição da Comissão Fiscalizadora do Contrato 049/2017 entre a Nutrir e a UFG, estudantes têm reforçada a 

sua representação a partir do dia 05 de Julho de 2019. O principal aspecto da normatização é a definição de 

critérios para participação de estudantes de graduação na Comissão que fiscaliza os Restaurantes Universitários, 

com o objetivo de melhorar a percepção técnica e cotidiana da qualidade das refeições servidas, agora também 

sob o ponto de vista daqueles que usam frequentemente os RUs da UFG. 

Para a definição dos participantes, a metodologia adotada pela Comissão Fiscalizadora foi o convite para os 60 

estudantes que mais frequentam os Restaurantes Universitários, sendo os 20 mais assíduos no restaurante do 

Campus Colemar Natal e Silva, 20 usuários do Campus Samambaia e 20 alunos que utilizam ambos 

frequentemente. De todos que participaram, foram sorteados 6 representantes, sendo 3 titulares e 3 suplentes, os 

quais irão compor a Comissão Fiscalizadora em conjunto com integrantes da PROAD, PRAE, SEINFRA, 

Faculdade de Nutrição e Serviço de Nutrição da PRAE. 
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Das Metas e de seu alcance em 2019 

 

1. Normatizar e executar os Programas da PRAE/UFG, gerando e analisando dados qualificados 

para avaliação e acompanhamento destes. 

Meta: Geração e análise de informações e dados qualificados para avaliação e acompanhamento das ações, com 

posterior publicação dos mesmos. 

Indicador: Programas da PASE regulamentados e executados, com apresentação transparente de seus dados. 

Ações programadas 2018 2019 

Desenvolver metodologias e 
indicadores para o acompanhamento 
acadêmico dos estudantes 

Iniciado e em desenvolvimento. 
Definidos três novos indicadores para 
o acompanhamento. 

Definidas ações para o 
desenvolvimento e 
consolidação da metodologia 
com participação de outras IES. 

Monitoramento constante do banco de 
dados vinculados aos estudantes 
participantes da PASE 

Realizado. Foram realizadas diversas 
intervenções na metodologia de 
captação de dado no sentido de 
maior fidelidade. 

Publicação periódica dos dados 
vinculados aos participantes da PASE 

A publicação se deu em eventos na 
UFG.  

Publicação em periodicidade 
trimestral. 

Desenvolver rotinas e indicadores para 
acompanhamento dos Programas 
vinculados à PRAE 

Rotinas implementadas e indicador 
definido. 

Aplicar a metodologia no 
acompanhamento, 
aprimorando-a. 

Normatização e Regulamentação dos 
programas e ações da PRAE. 

Regulamentação por editais em todos 
os programas. 

Continuar a normatização, 
instituindo portarias e visando 
a elaboração de Resolução 
específica. 

Acompanhamento dos dados 
vinculados aos Restaurantes 
Universitários da UFG. 

Criação da Coordenação 

Administrativo-Financeira de 

Programas Socioestudantis que realiza 

mensalmente este  acompanhamento. 

Melhoramos muito desde 2018 
o controle de todos os dados 
referentes aos Restaurantes 
Universitários. 

Aprimoramento do sistema para 
concessão de materiais didáticos aos 
estudantes. 

Instituíção de 3 novos programas: 
PIOdont, PADArq e PMD. 

Continuar o aprimoramento. 

Planejamento e execução do 
orçamento PNAES/UFG. 

Realizado Executado. 
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Implementação de prontuário 
eletrônico estudantil. 

Iniciado o processo para 
implementação, buscando alternativas 
de código aberto e analisando a 
possibilidade de se criar um software 
específico. 

O CERCOMP está encarregado 
de desenvolver este software. 
Realizou-se reuniões com os 
Coordenadores de cada serviço 
PRAE para se estabelecer os 
requisitos necessários. 

Implementar junto com Serviço Social, 
Saudavelmente, Coordenações de 
Curso e CAAF, o fluxo de 
acompanhamento acadêmico dos 
estudantes beneficiários dos programas 
sociais com baixo desempenho 
acadêmico. 

Fluxo de acompanhamento instituído 
pela DAE. 

1)Identificação dos estudantes 
que tiveram Reprovação por 
Falta ou Média e Falta; 
2) Envio de e-mail a esses 
estudantes solicitando 
justificativa com documentos 
comprobatórios; 
3) Análise de cada justificativa 
por meio de Banca de 
Avaliação comporta por 
membros da CAE e PRAE. 
4) Cancelamento das bolsas de 
estudantes que não justificaram 
ou que a banca julgou a 
justificativa como 
improcedente. 
5) Envio de e-mail aos 
estudantes com Bolsa 
Permanência a respeito do 
número de parcelas ja 
recebidas e sua condição 
acadêmica. 
 

Realizar uma reunião plenária de 
prestação de contas por semestre para a 
comunidade universitária. 

Não realizado. Realizamos no dia 18 de 
dezembro de 2019, no auditório 
do ICB a audiência pública 
para prestação de contas do 
exercício 2019. 

Realização de reuniões e seminários de 
planejamento das ações da PRAE.  

Realizado. Realizamos 04 reuniões 
ampliadas e seminários. 

 

2. Promover ações sociais e de saúde, estabelecendo e revendo critérios, regulamentações de acesso, 

da permanência e de desligamento de estudantes. 

Meta: Promover a corresponsabilização dos estudantes e Unidades Acadêmicas na construção e sustentabilidade 

das ações vinculadas a PRAE. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os dados apresentados neste documento foram extraídos da base de dados pela DISA/PRAE. 

 

Relatório de atividades PRAE/UFG – 2019. 02/12/2019 – Página 34 de 120 

Indicador: Número de estudantes co-responsabilizados envolvidos nas ações. 

A PRAE em conjunto com a Secretaria Jurídica/UFG, e em conformidade com a PASE, instituiu o fluxo para 

suspensão ou desligamento do estudante atendido por estes programas. 

PRAE FAZENDO ONDA 

 O PRAE Fazendo Onda é um projeto voltado para a promoção da saúde e da qualidade de vida dos 

estudantes. O objetivo é apoiar e promover espaços que possibilitem vivenciar momentos de reflexão, discussão, 

construção e fortalecimento das ações que promovam ambientes e relações saudáveis. 

 As Unidades Acadêmicas são estimuladas  a desenvolver atividades em seus ambientes, de acordo com 

suas potencialidades e ambientes por meio do apoio dos serviços da PRAE, que são: odontológico, 

Saudavelmente, Serviço Social, Serviço de Nutrição e Esporte e Lazer. 

 SAUDAVELMENTE 

 O Programa Saudavelmente atua no atendimento social, psiquiátrico e psicológico de estudantes da UFG. 
Buscando uma compreensão dos processos que envolvem a saúde mental em seus diversos aspectos, a Equipe 
tem realizado um trabalho amplo, com ações diversificadas, como atendimentos individuais e em grupo, visitas a 
locais de trabalho, de estudo e domiciliares, reuniões entre profissionais de diferentes áreas e discussões 
interdisciplinares dos casos. 
 Diante da impossibilidade de atender a todos os membros da comunidade universitária, o Programa tem 
dado prioridade ao atendimento das populações mais vulneráveis, como aqueles que não possuem condições 
socioeconômicas para arcar com tratamentos privados. Por isso, durante o acolhimento (primeiro procedimento 
pelo qual passa a pessoa atendida) é feita a classificação de urgências e emergências e também uma avaliação 
socioeconômica. Dessa forma, o Programa garante que pelo menos os usuários em estado de urgência e os de 
baixa-renda possam ser atendidos, buscando contribuir com a diminuição da evasão entre os estudantes e com a 
qualidade de vida dos mesmos. 
 

Ações programadas 2018 2019 

Construir e estimular a continuidade de 
projetos de extensão que proporcionem 
discussões e reflexão a respeito do uso e 
tráfico de drogas, diversidade e cultura. 

Desde o início de 2018, tanto a 
equipe do Saudavelmente 
quanto a DAE tem realizado 
diversas reuniões de 
planejamento e, ações de 
prevenção em saúde mental nas 
Unidades Acadêmicas junto 
com docentes e estudantes que, 

Iniciou-se o agendamento com 
outras Unidades Acadêmicas 
para planejamento das ações. 
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versam sobre uso e tráfico de 
drogas. 

Estimular os estudantes e suas Unidades 
acadêmicas a produzir projetos que tratem 
da saúde e diversidade 

Ações de promoção de saúde 
mental na Faculdade de 
Farmácia, Faculdade de 
Enfermagem,  Escola de 
Medicina Veterinária, 
Faculdade de Artes Visuais, 
Escola de Engenharia, Instituto 
de Informática e Faculdade de 
Administração e Contabilidade. 

Discussões e planejamento com 
os estudantes para ações no 
Acolhimento dos Calouros 
2019. 
 

Fortalecer os projetos já existentes por meio 
de divulgação, articulação com outras 
instancias da UFG e comunidade externa 

Articulação com a Secretaria 
Estadual da equidade e CAAF 
na discussão da saúde mental 
entre os estudantes indígenas. 

Parceria mantida para 2019 

Abertura de processo de acompanhamento 
especial e/ou  disciplinar para estudantes que 
violem as regras definidas em regulamentos 
ou normativas da UFG. 

Foram abertos seis processos 
disciplinares envolvendo 
moradores da Casa de Estudante 
da UFG. 

Refinamento nos procedimentos 
para processo disciplinar junto 
com SDH e Gabinete da 
Reitoria. 
Publicação do fluxo de 
acompanhamento especial 
acadêmico. 

Envolver os membros da comunidade 
universitária, principalmente os estudantes, 
como agentes ativos da execução da política 
de segurança, de modo que esse 
envolvimento colabore para sua efetividade 

Discussão com os Centro 
Acadêmicos, DCE e moradores 
das CEUs sobre os problemas 
vivenciados quanto a segurança 
e elaboração da política de 
segurança na UFG. 

Fortalecimento dos espaços de 
diálogo com os estudantes com 
visitas às CEUs, DCE, Centros 
Acadêmicos e Unidades 
Acadêmicas. 

Promover ações educativas para estimular a 
responsabilidade e a solidariedade da 
comunidade universitária no cuidado com a 
universidade; 

Durante o Setembro Amarelo 
diversas Unidades Acadêmicas 
foram visitadas. Realizou-se 
rodas de conversa sobre os 
problemas que tangenciam a 
UFG e a nossa responsabilidade 
neste espaço. 

Intensificação das ações para o 
Setembro Amarelo com maior 
capilaridade das ações 

Implementar ações de prevenção e cuidado 
quanto ao uso e abuso de drogas na 
comunidade UFG 

Realizadas rodas de conversa no 
Pátio das Humanidade, 
Unidades Acadêmicas, Centro 
Acadêmicos e CEUs sobre o uso 
e abuso de drogas. 

Execução do Curso de 
Capacitação sobre uso de drogas 
com 50 vagas destinadas a 
estudantes, professores e 
técnicos administrativos da UFG 
por meio do CRR 
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Estímulo a substituição de copos 
descartáveis por canecas individuais para 
utilização nos Rus. 

Foi realizada uma parceria com 
a empresa Nutrir, responsável 
pelo fornecimento de refeições 
nos Restaurantes Universitários, 
que irá fornecer os copos ou 
canecas individuais aos 
estudantes para posterior 
utilização nos RU. Previsto para 
março/2019 a disponibilização 
dos copos. 

Manter e avaliar com a empresa. 

 

3. Promover ações sociais e de saúde, estabelecendo e revendo critérios, regulamentações de acesso, 

da permanência e de desligamento de estudantes. 

Meta: Construir redes de cuidado, proteção, promoção e prevenção. 

Indicador: Número de estudantes atendidos pelos programas da PRAE. 

 

Ações programadas 2018 2019 

Promover ações articuladas, no campo da 
saúde mental envolvendo Unidade Básica 
de Saúde, Saudavelmente (PRAE), 
Unidades Acadêmicas, outras Pró-
Reitorias, CAAF, DCE e Centros 
Acadêmicos 

Discussões nas CEUs, nas 
Unidades Acadêmicas,  

Ampliar os atendimentos de 
psicologia e psiquiatria na 
Unidade Básica de Saúde do 
Campus Samambaia. A 
Secretaria de Saúde do 
Município intensificará o 
atendimento aos estudantes da 
UFG. 

Criar, desenvolver e Implementar o projeto 
"Cárie Zero". Ação entre estudantes, 
serviço odontológico e Unidade Básica de 
Saúde (PRAE), PROGRAD e CAAF 

Discutido com equipe do Serviço 
Odontológico - em fase de 
amadurecimento 

Implementar o Projeto Cárie 
Zero com atividades junto a 
Unidade de Saúde do Samambaia 

Implementar ações de cuidado a saúde 
indígena, quilombola e população TRANS 
por meio de articulações com a CAAF o 
município, Estado e União. 

Realizadas várias rodas de 
conversa com profissionais de 
saúde do Estado e Município, 
CAAF, Unidade de Saúde 
Samambaia, pesquisadores do 
tema e estudantes  

Continuidade das rodas de 
conversa nas unidades 
acadêmicas 
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Criação de um programa de apoio a 
estudantes que possuem filhos de 0 a 3 anos 
durante o período de graduação 

Implantação do Programa Bolsa 
Canguru com 20 estudantes 
contemplados 

Ampla divulgação do Programa 
Bolsa Canguru e discussão nas 
unidades acadêmicas sobre o 
espaço bebê a bordo 

Criação de um programa que apoie 
estudantes em mobilidade estudantil. 

Criou-se o Programa de 
Protagonismo Estudantil - 
PROTAG que dentre outras 
ações, contribui com apoio 
financeiro para a mobilidade 
estudantil. 

Aperfeiçoar o Protag, 
divulgando-o junto aos 
estudantes. 

Revisar e ampliar o programa de esporte e 
lazer da UFG, otimizando a utilização dos 
espaços da UFG, bem como ampliando o 
número de estudantes atendidos. 

Discussão com grupos que 
utilizam as quadras entre a CEU 
I e CEU III para melhor 
otimização do espaço 

Fortalecimento das ações, 
participação efetiva do esporte e 
lazer no Projeto PRAE 
FAZENDO ONDA 

 

4. Promover ações sociais e de saúde, estabelecendo e revendo critérios, regulamentações de acesso, 

da permanência e de desligamento de estudantes.  

Meta: Gestão institucional das Casas de Estudantes Universitários.  

Indicador: Diminuição do número de animais abandonados nos ambientes da UFG  

Ações programadas 2018 2019 

Regulamentação do acesso, da permanência 
e da saída de pessoas nas CEUs. 

Elaboração da Portaria que 
regulamenta  

Refinamento junto ao juridico da 
UFG e Publicação da portaria 

Ações educativas, incluindo propaganda 
ostensiva, sobre Posse Responsável de 
animais, convívio saudável  e  penalidades 
por abandono. 

Realizada roda de conversa na 
CEU V junto com a Residência 
em Medicina Veterinária.  
Divulgação de material sobre 
Posse responsável e faixas de 
orientação quanto ao abandono 
de animais e construção de fluxo 
para retirada dos animais na 
CEUs e implementar os 
mecanismos de 
responsabilização pelo não 
cumprimento do estabelecido na 
portaria 

Os animais estão com posse 
responsável e em baixo número. 

Regulamentação que proíbe a entrada de 
novos animais na CEUs. 

Elaboração da Portaria que 
regulamenta o Projeto PETS 
UFG 

Publicação da Portaria  
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Ações de cadastro, vacinação, castração e 
vermifugação dos animais pertencentes a 
estudantes moradores das CEUs. 

Realizadas ações de castração e 
doação de animais em parceria 
com o Hospital Veterinário e 
Faculdade de Veterinária e 
Zootecnia 

Intensificação das ações de 
castração e adoção de animais, 
buscando reduzir a zero o 
número de animais nas CEUs 

Implementação de fluxo de retirada de 
pessoas não autorizadas no ambiente da 
CEUs, em conjunto com a Secretaria de 
Promoção de Direitos Humanos e 
Segurança da UFG. 

Elaboração da portaria e fluxo 
que regulamenta 

Publicação da Portaria e 
desenvolvimento de mecanismos 
para a retirada de pessoas não 
autorizadas. 

 

5. Articular e proporcionar espaços de interação e protagonismo estudantil 

Meta: Estimular o protagonismo estudantil na criação, planejamento e execução de ações que contribuam para a 

permanência e o sucesso acadêmico. 

Indicador: Adesão aos editais de concursos visando a contribuição dos discentes na solução de problemas da 

UFG. 

No ano de 2018 a Diretoria da Articulação Acadêmica – DAA centrou-se em conhecer a realidade das 

organizações estudantis. As demandas mais frequentes apresentadas pelos estudantes foram relacionadas com 

transporte e práticas de esporte e lazer. Foram retomados os trabalhos para a definição da Política de Esporte e 

Lazer da UFG, com a criação de grupo de trabalho e tem-se visitado espaços externos à UFG que possam atender 

parte das demandas, complementando as ações da universidade. 

A DAA conduziu a interlocução das questões relacionada ao Passe Livre Estudantil, PLE, junto a 

Superintendência de Juventude da Secretaria de Estado de Goiás e a SETRANS/Rede Mob, proporcionando o 

atendimento das especificidades dos estudantes UFG, conforme seu calendário regular e de atividades de verão e 

inverno. Paralelamente, houve uma aproximação com a CMTC, a UEG, e outras entidades para concessão de 

ônibus para participação dos estudantes em eventos. 

A DAA ainda possui as funções de Coordenação Geral de Extensão e Presidência da Comissão de Fiscalização 

do contrato dos Restaurantes Universitários, junto à PRAE. 
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Ações programadas 2018 2019 

Mapeamento, com visitações, das 
experiências e iniciativas estudantis 
existentes na UFG, bem como avaliação de 
sua contribuição na formação e sucesso 
acadêmico dos estudantes e a possibilidade 
de replicação em outras unidades 
acadêmicas. 

A DAA realizou ou esteve 
presente em 31 reuniões com 
organizações estudantis, como 
Grupos de Estudo, Atléticas, 
DCE, CAs, Empresas Juniores, 
Coordenação de CEUs e outras 
agremiações estudantis. 

Manter a aproximação com as 
agremiações estudantis, e 
aprimorar a relação institucional 
com as ações.  

Promover concursos e desafios direcionados 
à solução de problemas da UFG, priorizando 
temas relacionados a atenção e permanência 
estudantil, em articulação com os órgãos e 
unidades acadêmicas envolvidos no 
processo.  

Não realizado. A realizar em parceria com pró-
reitorias acadêmicas. 
 

Lançar 2 editais de concursos/desafios para 
solução de problemas da UFG. 

Não realizado. Não realizado. 
Buscar parceiros externos para 
patrocinar/apoiar editais de 
desafios/concursos. 

Manter reuniões mensais com os 
representantes das entidades de 
representação estudantil. 

Foram realizadas 31 reuniões ao 
longo do ano, por demanda. 

Realizamos a média de 1 reunião 
bimensal, com participação do 
DCE. 

Melhora da comunicação, em seus diversos 
meios, com a comunidade universitária. 

Utilizamos todas as mídias para 
incrementar a divulgação, em 
especial, as redes sociais. 

Interação com a SECOM foi 
intensificada a fim de se 
estabelecer uma política de 
comunicação efetiva na PRAE. 

 

6. Articular e proporcionar espaços de interação e protagonismo estudantil. 

Meta: Implantar, em articulação com outras Pró-Reitorias, Unidades Acadêmicas e outros órgãos da UFG, projeto 

de acolhimento de estudantes ingressantes por veteranos (apadrinhamento). 

Indicador:  Projeto de acolhimento finalizado.  

Ações programadas 2018 2019 

Realização de reuniões e/ou seminários sobre 
o acolhimento de estudantes nas várias 
instâncias da UFG.  

Reuniões com CAAF, 
Saudavelmente, Serviço Social 
e Unidades Acadêmicas na 
semana do calouro sobre 
moradia estudantil, bolsa 

Participação na elaboração das 
ações junto com  CAAF, 
Saudavelmente, Serviço Social 
e Unidades Acadêmicas 
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permanência, auxilio 
alimentação 

Elaboração e execução do projeto piloto de 
acolhimento dos ingressantes de 2018-2 com 
pelo menos 50 padrinhos/madrinhas 
veteranos/as; 

Reuniões de planejamento com 
DCE e Centros Acadêmicos 
estimulando os estudantes a 
acolherem os calouros 

Planejamento com os 
estudantes indígenas sobre 
orientações das necessidades ao 
chegarem na UFG e escolha das 
moradias 

Avaliação e correção do projeto piloto de 
acolhimento e elaboração do projeto final. 

Lançado o edital Acolhe UFG 
que prevê o pagamento de 
bolsas a estudantes ingressantes 
na UFG 

Revisão e melhorias no edital 
do Programa Acolhe que apoiou  
303 estudantes. 

Elaboração do Projeto "Acolha Calour@s" 
juntamente com os estudantes veteranos no 
acompanhamento e suporte aos calouros.  

Esta ação foi iniciada, mas não 
teve sequência. 

Não realizado 
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Coordenação de Esporte e Lazer  

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2019 

COORDENAÇÃO DE ESPORTES E LAZER 
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APRESENTAÇÃO 

Trata o presente documento do relatório anual de atividades desenvolvidas pela Coordenação de Esportes 

e Lazer (CEL) da Pro reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade Federal de Goiás no ano período 

de 07 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. 

Constituem, ainda, este relatório os dados quantitativos constantes das planilhas no formato Excel emitidas 

a partir do SYSPEL e do Sistema de Controle de Matrículas do Centro de Práticas Corporais (CPC) da Faculdade 

de Educação Física e Dança (FEFD). 

Destacamos, também, que todas as atividades desenvolvidas pela Coordenação de Esportes e Lazer são 

previstas em projetos de extensão devidamente cadastrados anualmente e que as atividades dos referidos projetos 

são desenvolvidas no Centro de Esportes Campus Samambaia (CECAS) e nas instalações da FEFD. 

Fazem parte da equipe fixa da CEL as seguintes pessoas: 

Nº Nome completo Função Vinculo/UFG ATUAÇÃO 
01 JURACY  S.  GUIMARAES C. GERAL DOCENTE UFG 
02 ADRIANA SILVA BORGES RECEPÇÃO TERCEIRIZA

DA 
CECAS 

03 THAYNARA STHEFANY 
LIMA 

RECEPÇÃO TERCEIRIZA
DA 

CECAS 

04 AUGUSTO CEZAR R. 
ROCHA 

Coord. 
Academia 

Bolsista ACADEMIA 

05 KATIA VANESSA M. C. 
PAULA 

Coord. 
Academia 

Bolsista ACADEMIA 

06 SHAYENE ASSIS COSTA Coord. Ginásio Bolsista GINÁSIO 
07 WALACE MIRANDA SILVA Coord. Ginásio Bolsista GINÁSIO 
08 SAMUEL LIMA SANTOS BOLSISTA Estudante C. GERAL 
09 GABRIEL LEMES 

VILLAVERDE 
BOLSISTA Estudante C. GERAL 

10 MONIQUE A. MENEZES BOLSISTA Estudante C. GERAL 
11 BRUNO HENRIQUE SILVA BOLSISTA Estudante C. GERAL 
12 JOÃO PAULO G. DOS REIS BOLSISTA Estudante C. GERAL 
13 SORAYA V. BRASILEIRO BOLSISTA Estudante ACADEMIA 
14 MARCUS VINICIUS S. 

SIQUEIRA 
BOLSISTA Estudante ACADEMIA 

15 JULIANA A. F. MARQUES BOLSISTA Estudante ACADEMIA 
16 RAFAELA S. RODRIGUES BOLSISTA Estudante ACADEMIA 
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17 GILSON EDUARDO S. HAN BOLSISTA Estudante ACADEMIA 
18 LIVIA DE PAULA R. SILVA BOLSISTA Estudante ACADEMIA 
19 GLAUCIA MITCHEL M. 

SILVA 
BOLSISTA Estudante GINÁSIO/C

EL 
20 BRUNO ARAUJO MATOS BOLSISTA Estudante GINÁSIO/C

EL 
21 LUIS AUGUSTO J.  DUARTE BOLSISTA Estudante PISCINA/FE

FD 
22 NATALIA GUERRA 

MENDES 
BOLSISTA Estudante FUNCIONA

L 
23 MATHEUS SOUZA 

AMORIM 
BOLSISTA Estudante GINÁSIO 

24 LUCAS MENDONÇA ASSIS BOLSISTA Estudante GINÁSIO 
25 LARA DE PINA YANO 

ABRAAO  
BOLSISTA Estudante GINÁSIO 

 

Como integrantes da equipe de bolsistas da CEL que desenvolvem suas atividades no CPC da FEFD, 

tivemos no ano de 2019 o seguinte quadro de bolsistas com seus respectivos projetos: 

Nº NOME DO BOLSISTA CPF PROJETO 
01 BRUNA DANIELLY P. SANTOS 033.260.261-37 Atletismo 

02 SUZANA CHEDIAK DE SOUSA 046.894.441-96 Atletismo 

03 SHAYANA KELLY DA S. 
SANTOS 613.354.883-59 

Alongamento 

04 YURI ANTHONY DAMAS 
MATIAS 021.563.891-36 

Balé infantil e adulto 

05 EDUARDO H. DE O. TELLES 037.890.901-07 Futebol 
06 KENJI YOSHIDA CARRIJO 703.551.461-93 Iniciação Atletismo 
07 SUSAN M. DA GRAÇA C. 

SANTOS 432.993.478-70 
Jazz 

08 ARTHUR MAGNO LEAL DO 
VALE 755.974.381-15 

Musculação 

09 BRUNO CAVALCANTE GOMES 034.726.411-50 Musculação 

10 MATEUS DA SILVA TEBAS 038.472.281-45 Musculação 

11 MIGUEL CARLOS O. CUNHA 019.099.491-67 Musculação 
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12 PEDRO VIEIRA LEITE 041.566.511-69 Musculação 

13 FABIO ALVES DE SOUZA 274.999.518-39 Musculação 

14 GABRIEL DE S. CALVACANTE  071.672.351-48 Musculação 

15 NATHALIA BATISTA OLIVEIRA 152.949.817-18 Musculação 

16 LETÍCIA CABRAL DOS ANJOS 751.372.161-00 Musculação 

17 ALLINE ALVES DA MATA 704.763.881-47 Musculação: SQVida 
18 CELESTINO ROMUALDO G. 

NETO 040.847.381-90 
Musculação: SQVida 

19 RONYSMAR PAIVA DE 
OLIVEIRA 701.535.641-48 

Musculação: SQVida 

20 RHOANNE SOUSA DE MOURA 703.987.531-48 Práticas Aquáticas 

21 YSABELA JERÔNIMO MOTA 038.679.521-59 Práticas Aquáticas 

22 VINICIUS MARTINS R. 
CANDIDO 055.802.821-76 

Práticas Aquáticas 

23 OSCAR VIRGILIO C. FILHO 705.781.691-00 Práticas Aquáticas 

24 GABRIEL BORGES P. SILVA 462.515.658-02 Práticas Aquáticas 

25 DULCE APARECIDA D. CAMPOS 001.274.651-70 Práticas Aquáticas 

26 BARBARA COSTA FARIA 035.849.971-27 Práticas Aquáticas 

27 ANDREIA LUIZA  S. 
CONCEIÇÃO 047.295.541-16 

Práticas Aquáticas 

28 IGOR SOUSA  054.427.081-94 Práticas Aquáticas 

29 BARBARA AMORIM  OLIVEIRA 055.698.841-81 Yoga 

30 IGOR MOREIRA DOS SANTOS 019.558.871-10 Yoga 

31 DANIELLY CRISTINA 
CASSIMIRO  701.435.181-86 

Yoga 

32 
LEANDRO AMANCIO  

017.535.591.-
62 

Handebol e Basquete 

33 ANA KAROLINE R. SANTANA 042.522.911-43 Handebol e Basquete 
Obs.: 1.O número de bolsistas constante do quadro acima difere do total mensal (28) subsidiado pela PRAE em 
função das substituições ocorridas durante o ano de 2019 e comunicadas, mensalmente, por intermédio das 
planilhas de frequência. 
2. Todos os bolsistas indicados acima são estudantes de graduação da FEFD. 
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Do ponto de vista do registro dos atendimentos prestados pelos bolsistas, em que pese a necessidade de 

ajustes já implementadas para o ano de 2020, tivemos o seguinte quadro geral de atendimento nos projetos do 

CPC/FEFD: 

Categoria /Período 2019/1º 2019/2º Verão Total  
Discentes Baixa Renda  36 69 21 126 

Discentes Pós e CAI 118   97  55 270 

Discentes FEFD 18  20 5 43 

Pessoas com Deficiência 54 54  19  127 

Acima de 60 Anos  290 267 123 680 

Discentes UFG  475   365  108  948 

Docente e Técnicos UFG  137  112   60  209 

Comunidade Externa à UFG  708 666  208  1582 

Totais 1836  1650  599 3985 

 

Constituem, ainda, a equipe com atuação de 6 (seis) meses por ano as seguintes pessoas com suas funções 

e modalidades: 

Nº Nome completo Função Vinculo/UFG MODALIDADE 

01 Alisson Araújo de Deus Treinador Proj. Extensão FUTSAL – Masc. 

02 André Guimarães Bento Treinador Proj. Extensão Voleibol – Masc. 

03 Aurélia Duhann Alves Batista Treinadora Proj. Extensão Atletismo – M/F 

04 Bruno Amaral Ramos Treinador Proj. Extensão Futsal – Fem 

05 Edivan de Souza Alencar Treinador Proj. Extensão  Handebol – M/F 

06 Paulo Eduardo V. Santana Treinador Proj. Extensão Rúgby – M/F 

07 Rogério Silva Santos Treinador Proj. Extensão Voleibol – Fem 

08 Vinícius de Jesus Aires Treinador Proj. Extensão  Basquete – M/F 
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Por fim, ainda no que se refere ao pessoal, contamos no ano de 2019 com uma (01) funcionária para a 

limpeza geral (academia, vestiários e ginásio) e dois vigias patrimoniais que se revezam em jornadas desde as 

06h00 até as 23h00 de segunda à sexta feira e até as 13h00 aos sábados. 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente temos que as ações que são alvo deste relatório anual tiveram seu início – da maneira como 

se encontram hoje – no início da década de 2000 e estavam enquadradas em um projeto institucional denominado 

ESPORTE E LAZER FEF – PROCOM. Este projeto foi criado, inicialmente, para atender as demandas 

apresentadas por discentes e servidores da UFG no que se refere à participação em eventos esportivos sob a forma 

de concessão de passagens/diárias, disponibilização de ônibus, pagamento de inscrições entre outras. 

Diante do aumento das demandas por parte da comunidade universitária a PROCOM criou, em 2009, a 

Assessoria de Esporte e Lazer vinculada à Pro reitoria adjunta da PROCOM que se tornaria, em 2013, a 

Coordenação de Esportes e Lazer desvinculada da então Faculdade de Educação Física da UFG e com recursos 

advindos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e da própria UFG.  

Atualmente e desde 2018, a Coordenação de Esportes e Lazer está vinculada a Diretoria de Articulação 

Acadêmica da Pro de Assuntos Estudantis - PRAE que substituiu a antiga PROCOM. 

Todas ações desenvolvidas, coordenadas ou supervisionadas pela Coordenação de Esportes e Lazer são 

propostas em projetos de extensão devidamente cadastrados e/ou reformulados nos meses de janeiro e fevereiro 

de cada ano desde 2014 quando do início do funcionamento do Centro de Esportes Campus Samambaia - CECAS. 

Os projetos, de maneira geral, contam com equipes executoras compostas por bolsistas do CECAS, 

professores/coordenadores do CECAS, colaboradores de outras Unidades da UFG e colaboradores externos; 

todos, entretanto, sob a supervisão da Coordenação de Esportes e Lazer e da Diretoria de Articulação Acadêmica 

da PRAE. 

I - PRINCÍPIOS BÁSICOS DOS PROJETOS E AÇÕES 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os dados apresentados neste documento foram extraídos da base de dados pela DISA/PRAE. 

 

Relatório de atividades PRAE/UFG – 2019. 02/12/2019 – Página 47 de 120 

 Para além das especificidades técnicas de cada uma das ações desenvolvidas pela CEL/PRAE, são 

adotados os seguintes princípios gerais: 

A – Todas as atividades desenvolvidas pela equipe de bolsistas da CEL/PRAE, no CECAS, são  gratuitas para os 

usuários; 

B – Prioriza-se o atendimento de alunos de baixa renda em todas ações e no preenchimento de vagas como 

bolsistas dos programas em funcionamento; 

C – Não são toleradas quaisquer tipo de discriminação nas práticas e nos ambientes de desenvolvimento das ações 

da CEL/PRAE; 

D – Busca-se a democratização e ampliação do número de praticantes de atividades físicas (esportiva e de lazer) 

para todos os usuários dos programas; com atenção especial à inclusão e a não-seleção. 

 

 II – DO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES/PROJETOS 

 

As despesas relacionadas com a operacionalização dos projetos desenvolvidos pela Coordenação de 

Esportes e Lazer da PRAE são custeadas por recursos oriundos do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES) e orçamento da UFG. 

As ações de extensão financiadas com os recursos do PNAES são, prioritariamente, destinadas aos 

estudantes de baixa renda; sendo estabelecidas cotas exclusivas para essa clientela em todas as ações 

desenvolvidas durante o ano.  

Também os bolsistas selecionados para participar das atividades de formação desenvolvidas pela CEL são 

ranqueados de acordo com a renda per capita de até 1,5 salários mínimos, conforme editais de seleção específicos 

para as atividades. 

Os recursos do orçamento da UFG são exclusivos para o pagamento de colaboradores externos à UFG sob 

a forma de ajuda de custo para prestadores de serviços estritamente necessários para o funcionamento dos projetos 

de extensão devidamente cadastrados e aprovados pela PRAE. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os dados apresentados neste documento foram extraídos da base de dados pela DISA/PRAE. 

 

Relatório de atividades PRAE/UFG – 2019. 02/12/2019 – Página 48 de 120 

 Sob a forma de quadro, apresentamos a seguir os projetos desenvolvidos em 2019 de acordo com seus 

respectivos títulos, seus códigos de registro no SIGAA, seus orçamentos e suas fontes de financiamento (quando 

for o caso): 

 

Nº Título do projeto Código Orçamento Fonte (s) 

01 Práticas esportivas de lazer dirigidas PJ – 725/2019 14.400,00 
27.600,00 

PNAES 
UFG 

02 Organização e treinamento de equipes 
representativas da UFG 

PJ – 560/2019 24.000,00 
55.200,00 

PNAES 
UFG 

03 Volta da UFG (*) EV-379/2019 16.000,00 
5.880,00 

UFG 

04 Manifestações das práticas corporais 
no espaço fitness 

PJ-722/2019 28.800,00 
27.600,00 

PNAES 
UFG 

05 Desenvolvimento do Esporte e Lazer 
na e da UFG (**) 

PJ – 723/2019 19.200,00 PNAES 

(*) O projeto Volta da UFG foi orçado, inicialmente, com todas as despesas previstas no plano de trabalho da 
Coordenação de Esportes e Lazer da PRAE tendo como fonte de recurso o orçamento da UFG e com realização 
prevista sem a cobrança de qualquer taxa de inscrição;  entretanto somente a despesa com a cronometragem 
eletrônica foi custeada conforme previsto inicialmente e foram cobradas taxas de inscrição no valor de R$ 20,00 
para membros da comunidade externa e R$10,00 para comunidade interna da UFG. Foram estabelecidas 
parcerias, adquiridos patrocínios além da recepção de doações para a cobertura das demais despesas com o 
evento tais como: frutas, limpeza, aluguel de som, tendas, DJ, aluguel de mesas e cadeiras, etc. 
(**) Toda a equipe de bolsistas (estudantes e profissionais) atuam em ações relacionadas com o projeto e, por 
isso, a inclusão dos demais bolsistas sem atuação específica neste projeto. 
  

Além das despesas fixas (pessoal e material) elencadas acima, outras despesas foram previstas para o ano 

de 2019 no plano de trabalho da CEL/PRAE com materiais de consumo e permanente, com manutenção de 

equipamentos além de despesas com a participação das equipes representativas da UFG nos eventos esportivos 

universitários oficiais no estado de Goiás e, em casos específicos, em todo o país. São elas: 

Nº Tipo de despesa Valor  Fonte  

01 Arbitragem e inscrições em eventos esportivos 
universitários oficiais 

66.666,00 PNAES/UFG 

02 Transporte (passagem e diárias), alimentação e 
hospedagem para participação em eventos 
esportivos/visitas técnicas 

50.000,00 PNAES/UFG 
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03 Manutenção de consumo e reposição de equipamentos 
de academia e práticas esportivas (bolas, uniformes 
caneleiras, etc.) 

18.300,00 PNAES/UFG 

   

Vale destacar que o quantitativo informado acima (em todos os quadros) se refere a 1/3 do orçamento total 

do plano de trabalho (2019-2021) e que a execução orçamentária sofreu “contingenciamentos” ao longo do 

período do presente relatório que determinaram reduções significativas nos valores de todos os itens indicados no 

quadro acima; com destaque, negativo, para os procedimentos de compra de materiais (licitações gerais e pregões 

eletrônicos coletivos) utilizados pelo setor responsável da UFG. Neste caso especifico, realizamos os 

procedimentos iniciais para as compras (orçamento e inclusão no sistema específico) no mês de março/2019 e 

ainda não recebemos o material solicitado até a presente data. 

 

 

 

AVALIAÇÃO GERAL 

 

 Analisando os dados estatísticos dos atendimentos prestados pela CEL/PRAE por intermédio dos projetos 

cadastrados, pelas demandas apresentadas pelas Associações Atléticas Acadêmicas dos vários cursos da UFG, 

por intermédio das aulas práticas dos cursos de graduação mantidos pela FEFD podemos chegar às seguintes 

conclusões: 

A – A ocupação dos espaços físicos do CECAS vem sendo utilizada em seu limite máximo durante quase todo 

ano letivo com importante papel na democratização das práticas de atividades físicas (esportivas e de lazer) por 

parte da comunidade discente da UFG; existindo, entretanto, ainda algumas possibilidades de ampliação do 

número de usuários em horários de pequeno fluxo nas várias estruturas disponibilizadas. 

B – O número total  de “atendimentos” do ano de 2019 (25.051) não representa o número de pessoas atendidas 

tendo em vista que um mesmo usuário pode ter sua participação registrada em duas (02) ou até três (03) atividades 

ou práticas. 
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C – No contexto das modalidades de práticas de atividade física (esportivas e/ou de lazer) é importante esclarecer 

que algumas práticas (basquete, futsal, handebol, natação e voleibol) podem apresentar quantidades de usuários 

nos segmentos de prática livre e treinamento específico em cada uma delas; o mesmo podendo ocorrer com os 

usuários do espaço fitness por existirem as práticas de ergometria e musculação em um mesmo espaço físico. 

D – A planilha de investimentos consolidados divulgada no site da PRAE 

(https://www.prae.ufg.br/up/93/o/Dem_analitico_08_08_2019_Reg_Goiania.pdf?1566829304) não contempla a 

realidade dos estudantes atendidos em relação ao recursos gastos com pagamento de bolsistas e coordenadores. 

Ou seja, a planilha contempla os bolsistas e coordenadores que atuam na operacionalização dos projetos de 

extensão e/ou atividades que, por sua vez, atendem um número de alunos bem superior ao que figura na 

publicação. 

E – É importante ajustar a forma de cálculo da proporcionalidade/relação entre o número de atendimentos ou 

usuários atendidos e o número de bolsistas (acadêmicos ou não!) com suas respectivas remunerações que resulta 

no investimento total realizado; estabelecendo, também, as fontes pagadoras dos benefícios.  

F – Como avaliação geral é preciso destacar que o total de recursos investidos no pagamento de bolsas/estudantes 

durante o ano de 2019 que foi de R$ 86.400,00 representa menos de 0,5% do total de recursos do PNAES para o 

período (estimado inicialmente em R$ 22.000.000,00) e considerando o número total de atendimentos realizados 

durante o ano de 2019 tivemos 115 pessoas usuários atendidos mensalmente por cada um dos bolsistas.  

G – A tramitação de solicitações de serviços, compra de material e troca de informações necessita (internas e 

externas) URGENTEMENTE ser melhorada; especialmente no que se refere à agilidade dos processos de 

compras e licitações. Os pedidos são cadastrados em março e chegamos ao final do ano sem os materiais. 

 

AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 A seguir apresentamos as avaliações qualitativas específicas de cada um dos projetos/ações desenvolvidas 

para além dos relatórios já cadastrados no SIGAA, dos dados quantitativos já apurados pelo SYSPEL e o relatório 

enviado pela Coordenação de Extensão da FEFD. 
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Projeto VOLTA DA UFG 

 A realização do evento em comemoração ao aniversário da UFG atingiu sua 8ª. edição e apresentou 

mudanças significativas em relação ao seu projeto inicial, mas manteve o interesse e o número de participantes 

em alta (aproximadamente 650 pessoas). 

 As principais mudanças ocorreram em relação à cobrança de uma taxa de inscrição, ao auxílio financeiro 

de outras entidades e à participação efetiva da outras unidades e órgãos da UFG. 

 Os valores das taxas de inscrição foram R$ 10,00 para estudantes da UFG e R$ 20,00 para não estudantes 

da UFG; além da isenção para alunos atendidos pelos programas da política de assistência estudantil da UFG. As 

taxas foram pagas a partir de emissão de boletos individuais e o ingresso dos recursos foram por intermédio do 

site EVEN3. 

O total líquido repassado pelo site à organização do evento foi de R$ 6.666,50 (seis mil, seiscentos e 

sessenta e seis reais e cinquenta centavos) de um total bruto arrecadado de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 

reais) 

 No que se refere ao apoio financeiro de outras instituições e órgãos da UFG registrou-se o apoio de R$ 

1.000,00 (hum mil reais) por parte da Associação dos Docentes da UFG (ADUFG) e de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) por parte da Fundação de Apoio da Pesquisa da UFG (FUNAPE). 

 Em relação à participação efetiva de outras Unidades da UFG é importante destacar as seguintes unidades 

e forma de apoio: 

FACE – Apoio do laboratório de negócios enquanto centro de custo do evento, apoio de alguns monitores 

(voluntários) e da professora Alethea Cruz; 

FEFD – Infraestrutura para realização do evento e cursos de preparação para equipes de voluntários por 

intermédio dos alunos da disciplina de Atletismo (professora Flórence R. Faganello Gemente), da direção e 

funcionários da Unidade; 

PROEC – Apoio institucional e encaminhamento de demandas para entidades externas à UFG; 
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SECOM – Criação e divulgação das principais peças digitais para o evento; com destaque para a atuação da 

servidora Juliana Queiroz; 

SDH e DT – Apoio motorizado (segurança e transporte de material) no dia do evento; 

PRAE – Envolvimento total em todas as fases do evento desde o cadastramento do projeto e data na AGETUL, 

envio de correspondências oficiais, inscrições, realização, premiação, etc. Com destaque para a supervisão da 

Direção de Articulação Acadêmica e de toda equipe (Bolsistas acadêmicos e profissionais) da Coordenação de 

Esportes e Lazer. 

 

Projeto MANIFESTAÇÕES CORPORAIS NO ESPAÇO FITNESS 

 O projeto manteve a alta taxa de ocupação em todos os horários com grande rotatividade de usuários 

alunos dos anos iniciais (calouros) além de servir como campo de investigação e produção de trabalhos científicos 

por parte dos bolsistas estudantes e coordenadores. 

 Persiste a lista de espera para usuários que buscam realizar suas matrículas após o início do semestre 

letivo; entretanto o tempo de espera vem sendo abreviado para até três (03) semanas. 

 Criou-se, também, a figura do “usuário temporário” para os casos de alunos da UFG que, em período de 

férias escolares – especialmente os alunos de origem indígena que cursam as licenciaturas interculturais -  buscam 

o espaço para suas práticas de atividades físicas (ergometria e musculação) bem como para atender aos alunos 

novatos na UFG (calouros). 

 Vale destacar a necessidade de manutenção permanente e, já em 2020, a substituição de alguns 

equipamentos que – após cinco (05) anos de uso -  apresentam desgaste exacerbado e já inspiram cuidados 

especiais quando da utilização dos equipamentos por parte dos usuários. 

 

Projeto 

ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO DAS EQUIPES REPRESENTATIVAS 
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 Projeto de grande importância enquanto elemento de atração de clientela para as práticas corporais 

(esportivas e de lazer) oferecidas pela CEL bem como para o aumento do número de atletas e associações atléticas 

acadêmicas no contexto dos vários cursos mantidos pela UFG. 

 Desempenha importante papel, também, na divulgação da marca UFG no cenário esportivo universitário 

(e não universitário!) em função da participação nos vários eventos esportivos universitários oficiais dentro e fora 

do estado de Goiás. Incluiu e manteve a UFG entre as melhores universidades públicas brasileiras no que se refere 

ao incentivo e manutenção das práticas esportivas. 

 A participação das várias equipes representativas da UFG bem como dos atletas de modalidades 

individuais nos eventos citados acima fizeram com que nossa Instituição conseguisse – pela 6ª. vez consecutiva 

– o título de campeã geral no estado de Goiás à frente de 17 outras IES participantes. No contexto nacional a UFG 

figura na 14ª. posição de um total de 247 outras IES participantes. 

 Três ações decorrem do projeto de organização e treinamento das equipes representativas da UFG que 

merecem destaque: 

1 – Cessão do espaço físico do ginásio poliesportivo para a realização de eventos oficiais nas quais a UFG tem, 

em troca da cessão, a participação gratuita ou com despesas reduzidas; 

2 – Realização de eventos esportivos preparatórios para as equipes com a participação de equipes das AAAs de 

outras IES, escolas e equipes de clubes esportivos convidados pela organização do evento. 

3 – Cessão do espaço físico do ginásio poliesportivo para a realização de eventos das várias AAAs em horários e 

dias previamente agendados e de acordo com normas de cessão de espaço físico do CECAS/UFG. 

 Também como decorrência deste projeto merece destaque a doação (tomadas por empréstimo 

emergencial) de 12 (doze) bolas da modalidade de futsal, por parte da Federação Goiana da modalidade; da doação 

de 04 (quatro) bolas da modalidade de futsal por parte da Federação Goiana de Desportos Universitários e doação 

de 02 (duas) bolas da modalidade de voleibol por parte da Entidade de Administração Goiana de Voleibol, no 

mês de setembro do ano de 2019 em função da não conclusão dos processos de compra 
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 Em todas as modalidades citadas no parágrafo anterior a UFG participou das competições estaduais com 

isenção das taxas de filiação e registro de atletas em função da cessão do espaço físico para a realização de rodadas 

da referida competição. 

 Por fim, merecem destaque no contexto das conquistas esportivas desencadeadas a partir das ações do 

projeto em epígrafe, as seguintes conquistas: 

A – IES campeã geral dos Jogos Universitários Goianos – pela 6ª. vez consecutiva. 

B – Campeã brasileira dos Jogos Universitários Brasileiros na modalidade de JUBs Acadêmico – Salvador/BA 

C – Campeão brasileiro universitário de Wrestling – Brasília/DF 

D – Vice-campeão brasileiro universitário de Tênis de Mesa – Brasília/DF 

E – Vice-campeão brasileiro de Wrestling – Natal/RN 

F – Vice- campeão brasileiro de Rugby – São Paulo/SP 

G – 3º lugar no Campeonato Brasileiro Universitário de Cheerleading – Salvador/BA 

H – 3º lugar no Jogos Universitários Brasileiros na modalidade de Futebol eletrônico (e-Games) 

I – 4º melhor revezamento 4 x 100 metros feminino de 2019 no país – Fortaleza/CE 

J – 5º colocado no campeonato pan-americano de futsal – Posadas, província de Missiones/Argentina 

 

Projeto  

PRÁTICAS ESPORTIVAS DE LAZER DIRIGIDAS 

 Desde sua implantação o projeto das práticas esportivas de lazer dirigidas vem passando por inúmeras 

alteração em sua forma de organização interna para buscar seu objetivo geral que é o da maior democratização 

possível das práticas corporais esportivas de lazer no contexto dos discentes da UFG. 
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 Em concorrência direta com a demanda das AAAs dos vários cursos da UFG por um espaço para 

treinamento de suas equipes representativas e/ou para participação nas competições de eventos como INTER, 

TECO, INTERMED, INTERVET, JIEF, JOGOS DAS AGRÁRIAS, LIGA DAS ATLETICAS, entre outros o 

projeto tem se tornado o espaço alternativo para algumas destas AAAs que realizam seus treinamentos ao mesmo 

tempo em que participam das atividades do projeto durante os horários e nas modalidades previamente 

estabelecidos; ou seja, segunda-feira na modalidade de handebol, terça feira na modalidade de voleibol e assim 

sucessivamente. 

 Vale destacar que as atividades desenvolvidas pelo projeto acima além de poder amenizar o problema da 

falta de espaço físico para treinamentos específicos por parte das equipes representativas das AAAs promovem a 

integração da comunidade discente de todos os cursos da UFG. 

 

AÇÕES 

 Além dos projetos devidamente cadastrados no início do ano a Coordenação de Esportes e Lazer 

desenvolveu algumas atividades em 2019, demandadas diretamente da Reitoria da UFG, da PRAE e outras 

Unidades da UFG que identificamos e relatamos brevemente a seguir: 

Apoio às AAAs (Inter): 

 Foram realizadas três reuniões com representantes das AAAs para a tentativa de organização espaços para 

treinamento de equipes representativas dos vários cursos assim como suas respectivas baterias. 

 Foi deliberada a liberação de apoios financeiros para o pagamento da arbitragem da fase pré INTER (R$ 

18.000,00) e pagamento do aluguel do complexo esportivo Dom Bosco  para treinamento das  equipes 

participantes do INTER (R$ 16.000,00). 

 Definiu-se, também, que as AAAs deveriam buscar a regularização legal, por intermédio das empresas 

juniores (incubadora de empresas da UFG) para que pudessem receber doações e buscar patrocínios externos à 

UFG. 
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 Apoio ao CIRCUITO CORPO, MENTE E GRANA 

 Em parceria com a Faculdade de Ciências Econômicas (FACE), em projeto de conclusão de disciplina 

ministrada pela Profa. Alethea Cruz, participamos da organização, realização e avaliação do evento nominado 

acima que contou com ações de corrida, palestras, ginástica e temática central voltada para a educação financeira. 

 

 

 Apoio ao projeto PRAE FAZENDO ONDA/SAÚDE FÍSICA 

 Foram realizadas 07 (sete) intervenções, oficialmente solicitadas via e-mail, com o desenvolvimento de 

atividades práticas de alongamento, pilates e controle respiratório além de esclarecimentos teóricos sobre 

periodização do treinamento e manutenção da aptidão física. 

 Nestas intervenções a CEL foi representada, sempre, por dois bolsistas (um estudante e outro graduado) 

da área da educação física bem como a intervenção era precedida de visitas técnicas aos locais e acerto de detalhes 

com os representantes da PRAE que solicitavam a intervenção. 

 

 Apoio ao ESPAÇO DAS PROFISSÕES ITINERANTE 

 Foram realizadas duas intervenções de apoio ao projeto do Espaço da Profissões (uma na região noroeste 

e outra na região da rua 44, ambas em Goiânia). Nestas oportunidades os membros da equipe da CEL que 

estiveram presentes colaboraram com a distribuição de folhetos, esclarecimentos sobre os cursos da UFG e 

programas mantidos pela PRAE). 

 

 Apoio ao CURTA O CAMPUS 

 Foram realizadas duas intervenções de apoio ao projeto Curta o Campus (uma na FEFD e outra no pátio 

da EMAC) em que os integrantes da equipe da CEL orientaram atividades físicas esportivas e recreativas para os 

participantes do evento. 
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 Nas duas edições a equipe de bolsistas da CEL auxiliou, também, na realização de atividades propostas 

por professores e bolsistas da FEFD. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  

 Embora todos os projetos e ações desenvolvidos no âmbito da Coordenação de Esportes e Lazer da Pro 

reitoria de Assuntos Estudantis tenham atingido seus objetivos quantitativos e qualitativos e que se encontrem 

intimamente relacionados com a política de assistência estudantil da UFG é importante salientar que ainda se 

encontram sem a devida aproximação com as demais coordenações da PRAE. 

 Talvez fosse necessária uma maior articulação entre as atividades desenvolvidas pela CEL (no CECAS, 

na FEFD ou nas Unidades) e as desenvolvidas pelas demais coordenações da PRAE. Especialmente no que se 

refere aos elementos constitutivos da saúde física e mental bem como com a qualidade de vida do estudante da 

UFG. Ou seja, articular – por exemplo -  atividades esportivas e de lazer com os atendimentos dos programas 

Saudavelmente e atendimento nutricional; além do “cruzamento” de informações dos vários atendimentos 

realizados pelas várias coordenações da PRAE. 

 No que se refere aos moradores das CEUs mantidas pela UFG entendemos ser necessário a realização de 

algumas reuniões para esclarecimentos gerais sobre projetos, ações e atividades esportivas e de lazer que ocorrem 

nos espaços da UFG. Seus horários, tipo de eventos, usuários e atividades permitidas. 

 Também no contexto das considerações gerais é importante destacar a relação entre o Centro de Práticas 

Corporais da FEFD e a CEL da PRAE. 

 A PRAE destina recursos para a operacionalização de uma parte da política de extensão da FEFD em 

função de a mesma atender em sua infraestrutura várias iniciativas, ações e atividades esportivas e de lazer da 

comunidade discente da UFG; nesse sentido, nos parece importante necessário que sejam melhorados os seguintes 

aspectos: 

A – Seleção de bolsistas: estabelecer critérios e editais que atendam às exigências legais para a utilização de 

recursos da fonte PNAES; 
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B – Controle de usuários e frequência que contemplem as exigências dos órgãos de controle da União; 

C – Estabelecimento de diretrizes gerais para os tipos de projetos a serem contemplados com recursos da PRAE 

e PNAES; 

 Por fim, enquanto considerações gerais, julgamos ser de extrema importância o reconhecimento do 

oferecimento de atividades físicas (quer sejam esportivas, de lazer ou no âmbito do fitness) como elemento básico 

para a manutenção e melhoria da saúde e qualidade de vida e, portanto, elemento essencial da política de 

assistência estudantil como alimentação e moradia. 

 Entendemos que qualquer iniciativa que vise a permanência do estudante no espaço físico da UFG para 

que o mesmo obtenha melhores resultados - acadêmicos e de convivência – deve considerar todos elementos (ou 

quantos forem possível!) para que essa permanência seja agradável, salutar e de qualidade. 

 

SUGESTÕES PARA 2020 

 

 Enquanto sugestões para o ano de 2020, as sugestões serão apresentadas de acordo com os projetos 

desenvolvidos em 2019 e, em seguida, as sugestões de implantação de novas ações e/ou projetos. 

Projeto: MANIFESTAÇÕES CORPORAIS PRESENTES NO ESPAÇO FITNESS 

 Renomear o projeto para: ATIVIDADE FÍSICA, ERGOMETRIA E MUSCULAÇÃO NO ESPAÇO 

FITNESS. 

 Implantar acompanhamento antropométrico e de massa corporal dos usuários em parceria com laboratório 

Laphisys da FEFD. 

 Realizar eventos demonstrativos e/ou competitivos de fitness e funcional no espaço com a participação 

dos usuários. 

 Em termos financeiros limitar as compras de material à troca das esteiras com defeitos; no que se refere 

ao pessoal, manutenção do quadro. 
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Projeto: ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPES REPRESENTATIVAS 

 Dar continuidade ao processo de aproximação com as diretorias esportivas das AAAs dos vários cursos 

da UFG para composição das equipes representativas. 

 Realizar “treinos” supervisionados pelos treinadores das equipes representativas nas várias modalidades 

esportivas com a participação de atletas indicados pelas AAAs; 

 Melhorar canais de comunicação com as AAAs no que se refere aos seus eventos e equipes. 

 Em termos financeiros, por questões de limitação orçamentária, proponho a redução do número de 

treinadores de 08 (oito) para 06 (seis); retornando à configuração de 2014 quando da existência de apenas um 

treinador por modalidade se encarregando das equipes e treinamentos dos dois naipes (masculino e feminino). 

 Para que sejam amenizados os problemas com a redução do número de treinadores passaremos a incluir 

no rol de atividades dos bolsistas da CEL a atuação como assistentes técnicos permanentes das equipes 

representativas da UFG. 

 Também para atendimento da necessidade de cortes no orçamento geral, restringiremos o apoio da UFG 

para a participação das equipes representativas  APENAS nos eventos dentro do estado de Goiás; ficando as 

despesas de participação nos eventos nacionais à cargo do próprio estudante. 

 

Projeto: PRÁTICAS ESPORTIVAS DE LAZER DIRIGIDAS 

 Ampliar o diálogo com os vários segmentos de usuários do ginásio poliesportivo no sentido de melhor 

aproveitamento dos horários para a prática coletiva TAMBÉM de equipes representativas dos vários cursos da 

UFG. 

 Como ação derivada do presente projeto, realizar nos finais de semana e durante o dia eventos esportivos 

e de lazer com a participação dos moradores das CEUs. 
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 Realizar em parceria com o Diretório Central dos Estudantes e Liga das Associações Atléticas Acadêmicas 

da UFG um evento de recepção dos alunos novatos na UFG (show de calouros). 

 

Projeto VOLTA DA UFG 

 Desencadear o processo de organização do evento já no primeiro semestre letivo ampliando o número de 

parceiros/apoiadores/patrocinadores externos assim como envolver o maior número de Unidades da UFG no 

evento de maneira geral. 

 Melhorar o Kit do participante (oferecer uma camiseta ou viseira do evento) sem onerar significativamente 

o preço da inscrição. 
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Coordenação de Serviço Social 
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2. Identificação: 

Coordenação de Serviço Social (CSS) 

Coordenadora: Beatriz Cristina de Almeida, Assistente Social CRESS-GO 1545, beatriz_almeida@ufg.com 

Contatos:  (62) 3209-6241 / servicosocialufg@yahoo.com.br / servicosocial@ufg.br 

3. Equipe:  

1. Amadeus Alves Pinto, Assistente Social CRESS-GO 1393, Programa de Bolsa Permanência, aalves@ufg.br 

2. Cristina Maria Gusmão, Assistente Social CRESS-GO 2245 Programa de Moradia Estudantil, 

cristina_moura@ufg.br 

3. Déborah Freire Ventura, Assistente Social CRESS-GO 3455, Programa de Bolsa Permanência, 

deborahventura@ufg.br 

4. Elizângela da Conceição Ribeiro, Assistente Social CRESS-GO 3576, Programa de Moradia Estudantil 

elizangela.ribeiro@ufg.br 

5. Geyzon Cosme Santos Rodrigues, Assistente Social CRESS-GO 6182, Programa de Moradia Estudantil, 

geyzon@ufg.br 

6. Jandira Nascimento de Assis, Assistente Social CRESS-GO 2891, Programa de Alimentação Estudantil e bolsa 

do Centro de Línguas, jandiranassis@ufg.br 

7. Omari Ludovico Martins, Assistente Social CRESS-GO 0003, foi uma das fundadoras do Serviço Social na 

PRAE e hoje participa de forma voluntária, contribuindo sobretudo com o Programa de Moradia Estudantil, 

omarimartins@gmail.com  

8. Paloma Mendes Guimarães, Assistente Social CRESS-GO 6382, Programa de Moradia Estudantil, 

palomass@ufg.br 

9. Raphaella Thalita Alcântara Oliveira, recepcionista, praerecep@gmail.com 

4.Introdução: 
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As ações de assistência social no âmbito da UFG iniciaram-se em 1971 vinculadas diretamente ao gabinete da 

reitoria. Somente em 1986, após um processo de reestruturação, a Coordenação de Serviço Social (CSS) foi 

organizada no âmbito da (então) Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (Procom), que passou a contar com 

assistentes sociais em seu quadro efetivo, vindas de outros órgãos no interior da Universidade, sob a coordenação 

da profissional Omari Ludovico Martins, marco importante na história do Serviço Social em nossa Pró-Reitoria.  

Na reforma administrativa da atual gestão (2018-2021), passa a se denominar Pro-reitoria de Assuntos estudantis 

(PRAE), e a relação entre Serviço Social e Gabinete passa a ser mediada por três Diretorias, antes inexistentes: 

Diretoria de Indicadores Sócio-Acadêmicos (DISA), Diretoria de Articulação Acadêmica (DAA) e Diretoria de 

Atenção ao Estudante (DAE), a que se vincula diretamente esta Coordenação de Serviço Social. Essa interposição 

redimensiona a correlação das forças políticas no interior da PRAE, favorecendo o poder decisório da Diretoria, 

mas a reestruturação não deixa de alterar positivamente a relação entre os diferentes serviços e suas equipes na 

composição de uma unidade – a PRAE. Independentemente dessas alterações, a Coordenação de Serviço Social 

continua a ser uma importante porta de entrada de estudantes que buscam à assistência estudantil, já que é 

necessário identificar, antes de qualquer atendimento, o perfil socioeconômico familiar de cada estudante. A 

equipe trabalha principalmente nas seguintes frentes e atividades: 

Comissão do SISU/UFG, para análise/estudo da realidade social de candidatos e suas famílias, que solicitam 

matrícula na categoria de renda inferior, conforme Lei de Cotas (Lei 12.711/2012 e Portaria Normativa 

18/2012/Mec), contribuindo com a política de inclusão na educação superior; 

Estudo da realidade social de estudantes e suas famílias que solicitam inclusão nos Programas, Projetos e Serviços 

da PRAE, na Política de Assistência Social Estudantil PASE/UFG (Decreto PNAES n. 7234/2010)contribuindo 

com a permanência; 

A realização de entrevistas sociais e visitas domiciliares como desdobramento do estudo de realidade; 

Acompanhamento da realidade social de estudantes; 

A emissão de encaminhamentos de usuários para outros atendimentos e/ou serviços, elaboração de relatórios e 

emissão de parecer social, memorandos e ofícios, que documentam e orientam a efetivação dos atendimentos; 

A contribuição na produção de portarias e editais da PRAE; 
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A realização de reuniões com estudantes moradores de Casas de Estudantes Universitários (CEUs) e participação 

em assembleias e outras atividades organizadas pelos próprios moradores; 

A supervisão profissional de Estágio Curricular Obrigatório em Serviço Social, desde os anos de 1991; 

A participação em reuniões, fóruns e eventos no interior da Universidade, e fora; dentre outros; 

Propõe, avalia e pesquisa no âmbito da Política de Assistência Estudantil. 

Nesse contexto o Serviço Social da PRAE busca contribuir para que se efetive o acesso dos estudantes de baixa 

renda aos Programas desenvolvidos pela Pró-Reitoria, de forma a fortalecer o vínculo acadêmico e amenizar-lhes 

as dificuldades ao longo de suas trajetórias acadêmicas, reafirmando seu compromisso ético com os usuários. 

Além de sua formação técnica profissional, o contato mais próximo com as necessidades sociais dos estudantes e 

suas famílias reveste de um conhecimento especial o trabalho de assistente social para apontar e construir 

caminhos que assegurem e ampliem os direitos sociais. 

Este relatório apresenta a síntese reflexiva de atividades desenvolvidas pela Coordenação de Serviço Social da 

PRAE/UFG, regional Goiânia, durante o ano de 2019. 

5.  Atividades desenvolvidas 2019 

O trabalho de assistentes sociais na CSS concretizou-se tanto por atendimento à demanda espontânea, em processo 

continuado de informações e orientações aos estudantes que buscam a PRAE, como por atividades sistematizadas 

e previamente pensadas em planejamento participativo, sempre perpassado pela sistematização: registros e 

emissão de documentos, pareceres, relatórios técnicos, pela investigação (pesquisa e/ou levantamento de dados) 

e formação profissional, na sua configuração enquanto campo de estágio; além de efetivar-se no atendimento às 

grandes demandas sazonais  referentes às solicitações de bolsas e demais atendimentos previstos em editais, a 

cada início de semestre, que se desdobram em diversos fluxos e rotinas. Não foram objeto deste relatório os 

atendimentos espontâneos (presencial, telefone e e-mail) e de acompanhamento individual de estudantes, por 

ainda não serem quantificados de forma a serem sistematicamente descritos. 

Podemos destacar então as seguintes atividades em que o Serviço Social trabalhou em 2019: 

1-    Comissão de Análise de Realidade Socioeconômica/SISU: 
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Composta exclusivamente por Assistentes Sociais (Resolução CONSUNI 32/1017) a Comissão de Análise de 

Realidade Socioeconômica tem por objetivo o estudo das condições socioeconômicas familiares de candidatos ao 

ingresso nos cursos de graduação da UFG em vagas reservadas/criadas para estudantes com renda per capita 

familiar mensal menor ou igual a 1,5 salário mínimo. Esse trabalho se realiza nas duas diferentes etapas 

presenciais do SISU/UFG: chamada regular e chamadas públicas (1º e 2º semestre).  

Pelo segundo ano consecutivo, contamos com professores do curso de Ciências Contábeis/FACE que 

contribuíram com esse trabalho do Serviço Social nas situações mais complexas, que demandaram um 

conhecimento mais aprofundado das contabilidades.  

A dinâmica do trabalho, dada a análise documental cuidadosa, faz com que a equipe da CSS/PRAE sozinha não 

consiga atender com agilidade a demanda, o que levou em 2019 à contratação de 15 Assistentes Sociais (trabalho 

avulso), imprescindíveis para reduzir o tempo de espera dos candidatos propiciando condições para um trabalho 

de qualidade.  

O trabalho da CSS na Comissão tem uma fase preparatória, desde a capacitação dos profissionais e na construção 

dos instrumentais técnicos a serem utilizados no ato da matrícula. Em 2019 a capacitação contou com a 

participação do CGA, PROGRAD e professores da FACE. Durante as matrículas o trabalho de assistentes sociais 

envolvem a entrevista do candidato, análise dos documentos apresentados por ele e a emissão de parecer. Há 

ainda o trabalho que se desdobra a partir da matrícula, como análise de recursos  apresentados pelos candidatos 

que tiveram a solicitação de matrícula indeferida, apuração de denúncias  referentes fraude por parte de candidatos 

e construção de subsídios para as respostas de recursos impetrados na Justiça. 

Durante a matrícula, no ano de 2019, a equipe identificou, simultaneamente à análise para ingresso na 

Universidade por cotas de renda,  os estudantes com perfil para o programa Acolhe UFG, com encaminhamentos 

provisórios de urgência para moradia estudantil; a equipe atuou também no Stands de Informações acerca da 

estrutura e serviços oferecidos pela UFG. 

 

2-  Acolhe UFG 

 O Acolhe UFG, criado em 2018/2, é um programa de caráter emergencial e provisório que objetiva viabilizar 

condições básicas imediatas a estudantes em primeira matrícula na UFG, que ingressam pela cota de renda inferior 
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(SISU), cuja renda per capita seja de até 50% do salário-mínimo e para os ingressantes pelo UFG Inclui. Foi 

assegurada a alimentação integral nos restaurantes universitários e o repasse financeiro de R$ 350,00, para 

estudantes oriundos de Goiânia ou região metropolitana e R$ 600,00, para os estudantes de outras localidades. 

Em 2019 o Acolhe foi organizado em 04 etapas, sendo que no primeiro semestre foram atendidos  280 estudantes 

e no segundo 35. Coube à CSS a identificação, no ato da matrícula,  dos estudantes a serem atendidos por este 

novo programa e a análise dos recursos após os resultados preliminares, além de fornecer informações relativas a 

renda per capita.  

Por se tratar de atendimento provisório, a CSS se empenhou, juntamente com a gestão da PRAE, em entrar em 

contato com os estudantes que foram atendidos  e informar-lhes sobre a necessidade de se inscreverem nos Editais 

dos programas, para que pudessem garantir seu atendimento continuado. Apesar de todo o esforço, alguns 

estudantes não se inscreveram e, ao término do período provisório, deixaram de ser atendidos. 

 

3-  Editais e análises da realidade social de estudantes: 

Compete à Coordenação de Serviço Social a identificação dos estudantes com perfil de atendimento PNAES por 

meio de análise de sua realidade social, conforme inscrição nos Editais publicados. Em 2019, foram publicados 

07 editais que demandaram, ao longo de todo o ano, o trabalho de análise dos assistentes sociais para cada 

solicitação dos estudantes que se inscreveram. Tal forma de organização do trabalho vem dificultando o 

deslanchar do trabalho de acompanhamento aos projetos e programas, e aos estudantes atendidos.  

Para identificar a condição de classe dos estudantes, a equipe de assistentes sociais leva em conta aspectos como 

o componente familiar (laços de dependência pessoal, financeira e composição do núcleo familiar); as condições 

socioeconômicas (lugar que a família ocupa no processo de produção, que está relacionado ao tipo de emprego e 

renda que cada um possui); as condições de moradia, de locomoção, etc. Todas essas variáveis são analisadas a 

partir do Cadastro Único preenchido pelo estudante no Sigaa. 

Um importante passo para o aperfeiçoamento do trabalho de Estudo de Realidade Social [dos solicitantes] foi a 

informatização do processo, com a implantação em 2018 do Módulo de Assistência Social/Sigaa. Importado da 

UFRN, o sistema demandou adaptações para adequação aos tipos de atendimentos e bolsas praticadas na UFG, 

para disponibilização das inscrições aos programas, para criação de campos que comportassem o 
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acompanhamento de bolsistas, dentre outras. Nesse sentido, em 2019, a CSS elaborou um segundo Projeto de 

Customização do Módulo, de forma a aproximá-lo o máximo às necessidades do trabalho e ao bom acesso dos 

bolsistas.  

Até 2016 a PRAE, na época Procom, adotava o edital único como meio de seleção de estudantes para os 

programas, mas a partir de 2017 as publicações de editais foram sendo separadas em função do contexto temerário 

em relação ao orçamento PNAES nas IFES. Em 2019 a CSS propôs a retomada do edital único, dada a maior 

facilidade para a emissão de pareceres no interior do Sigaa, e maior acesso às informações por parte dos 

estudantes, que podem visualizar todos os programas com vagas disponíveis, pleitear as que lhe convém em um 

acesso, bem como  acompanhar as etapas do processo em um único calendário. 

O trabalho da CSS consiste em: 

Colaborar com a construção do edital;  

Programar o SIGAA para receber as inscrições; 

Análise do cadastro único;   

Análise documental - anexada ao cadastro;  

Contato com o estudante ou entrevista social - quando necessário; 

Busca de informações nos sistemas internos da PRAE e no Sigaa - quanto necessário; 

Emissão de Parecer Social;  

Produção de resultado preliminar para publicação;  

Análise de recursos;  

Produção de resultado final para publicação; 

Participação na Reunião de Assinatura do Termo de Compromisso da Bolsa; 

Atendimento de estudante que não compareceram na referida reunião;  
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Acompanhamento dos estudantes bolsistas1 

 

Solicitações/Análises por Programa - 2019 

 Projeto Quantidade 

2019/1 

Programa de Alimentação Estudantil - RU 475 

Programa de Alimentação Estudantil – Bolsa Campus Aparecida 32 

Programa de Moradia Estudantil – Bolsa Moradia 333 

Programa Bolsa Canguru 42 

Centro de Línguas2 37 

 

2019/2 

Programa de Instrumental Odontológico – PIOdont 12 

Programa de Moradia Estudantil – Bolsa Moradia 174 

Programa de Moradia Estudantil - Casa de Estudante Universitário 42 

 
1 O acompanhamento social é de responsabilidade da CSS, conforme art. 11º da PASE/UFG, e o desligamento ou suspensão de 
qualquer estudante deve também passar pela CSS, conforme art. 15 da mesma resolução. 
2 Desde 2009 a Coordenação de Serviço Social realiza encaminhamento de estudantes de baixa renda (perfil PNAES) para bolsa de 
língua estrangeira disponibilizada pelo Centro de Línguas da Faculdade de Letras/UFG. O CL informa a CSS a quantidade vagas 
disponíveis por ano e realizamos a identificação e encaminhamento de estudantes baseando-se na lista de procura. Em 2019 a lista 
continha 107 estudantes, foram encaminhados 37. 
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Programa de Bolsa Permanência 3 584 

Programa de Alimentação Estudantil - RU 208 

Programa de Alimentação Estudantil – Bolsa Campus Aparecida 10 

Programa Bolsa Canguru 32 

Programa de Alimentação Estudantil - RU - Pronera5 40 

Programa de Moradia Estudantil -Troca de modalidade da CEU - 

Bolsa Moradia 
25 

Total 1993 

Conforme levantamento do quantitativo de vagas disponibilizadas via editais, nº de solicitações e de atendimentos 

nos programas da PRAE no ano de 2019, chegamos aos seguintes resultados:   

 
3 Historicamente a Bolsa Permanência é a bolsa de maior procura por parte dos estudantes. Com a implantação do Módulo de Assistência 
ao Estudante no SIGAA, foi possível, desde 2018, analisar somente o número de solicitações que atendem ao número de vagas do Edital, 
uma vez que o sistema de pontuação estabelece um ranqueamento das solicitações levando-se em conta indicadores sociais pré-
determinados pela CSS. Em 2019 não foram analisadas 147 solicitações de bolsa permanência.. Os demais projetos foram analisadas 
100% das solicitações. 
4 
54 Em 2019 a UFG criou uma turma de Agronomia especificamente para usuários do Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária (PRONERA). Foi solicitado pelo gabinete que a CSS emitisse parecer para inclusão destes estudantes na alimentação no RU.Não 
houve edital específico. A equipe de assistentes sociais decidiu solicitar que todos os estudantes fizessem a adesão ao Cadastro Único 
no SIGAA (Módulo Assistência ao Estudante), para termos mais fundamentos na emissão dos pareceres. Além dos estudos sociais e 
algumas entrevistas presenciais, a CSS realizou uma reunião no laboratório de informática da Biblioteca Setorial onde auxiliamos os 
estudantes no preenchimento do referido cadastro. 
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Figura 1.  Fonte: CSS/2019 

Figura 2 .  Fonte: CSS/2019 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os dados apresentados neste documento foram extraídos da base de dados pela DISA/PRAE. 

 

Relatório de atividades PRAE/UFG – 2019. 02/12/2019 – Página 71 de 120 

Seguindo todas as etapas dos editais, em 2019 o atendimento dos estudantes passa a estar condicionado à 

participação desses na Reunião de Ingresso de Bolsistas. No primeiro semestre, por exemplo, dos 397 estudantes 

deferidos e contemplados no Programa de Alimentação Estudantil (PAE), 18,3% (73), faltaram a esta reunião, o 

que não lhes possibilitaria o acesso à isenção de alimentação no RU. Diante do número considerável de estudantes 

que não compareceram às reuniões, a alternativa encontrada foi solicitar aos mesmos que apresentassem 

justificativa. Durante o ano todo foram analisadas cerca de 60 solicitações para inserção de estuadantes que já 

haviam sido selecionados, mas haviam sido impedidos de ser atendidos por não comparecimento nas reuniões; 

ele tiveram de submeter-se a nova solicitação para o mesmo atendimento. Desta vez foram analisadas as 

justificativas do não comparecimento, de tal forma que as solicitações que foram devidamente 

justificadas/comprovadas foram encaminhadas para inclusão. 

As análises e as reanálises consomem um tempo considerável de trabalho da equipe, entretanto nesse período a 

CSS não suspende os outros fluxos de atendimento, conciliando os estudos de realidade dos estudantes com todos 

os outros trabalhos. Em meio a tantas  demandas a equipe tem priorizado o trabalha de análises e estudo 

socioeconômico, dada sua relevância para a inserção dos estudantes nos programas.  

Após a inserção dos estudantes nos programas, a CSS busca então a acompanhá-los em sua trajetória acadêmica, 

com vistas a monitorar se as bolsas que estão recebendo estão contribuindo efetivamente para sua permanência, 

êxito e conclusão do curso, bem como, evitar possíveis evasões e retenções. Em 2019 esse trabalho não chegou a 

ser devidamente estruturado, não chegando a ter a necessária expressão entre as rotinas de trabalho, ficando em 

boa medida restrito às demandas de acompanhamento aos moradores das Casas de Estudantes Universitários, e a 

algumas outras que, ou chegaram espontaneamente ou encaminhadas pela DAE.  A equipe, no entanto, insiste em 

inclui-lo em seu planejamento anual, e em buscar as condições para esse trabalho, dada sua relevância para a 

condução e legitimação da PASE, na persctiva dos direitos sociais e da democratização da permanência de 

estudantes pobres na Universidade. 

3-   Atendimento emergencial e provisório: 

O atendimento emergencial está caracterizado na PASE (Resolução CONSUNI, 44, art. 07, V.) como: 

Repasse Financeiro Emergencial: concessão de crédito financeiro imediato para estudante, de valor equivalente 

à Bolsa de Permanência, repassado em uma única vez, quando identificada necessidade emergencial, pelo Serviço 

Social, com base na realidade social, justificativa e necessidades humanas do estudante.  
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A modalidade foi instituída pela portaria PRAE 01/2019, posteriormente alterada pela portaria PRAE 02/2019, e 

regulamentou a questão no âmbito da UFG. O atendimento é caracterizado como emergencial e provisório e 

possui quatro modalidades: repasse no valor mensal no valor da Bolsa Moradia (até 06 meses), repasse no valor 

da  Bolsa Permanência (até 03 meses); concessão de créditos para alimentação no Restaurante Universitário (até 

06 meses) e o Repasse mensal de valor equivalente à Bolsa Canguru por tempo determinado e inferior ou igual a 

seis (6) meses. 

O trabalho da CSS consiste em: 

Conhecer a demanda do estudante - contato presencial, por e-mail ou encaminhamento; 

Entrevista social; 

Adesão/atualização do Cadastro Único no SIGAA; 

Análise da realidade, justificativa e necessidade; 

Elaboração de relatório social e de parecer social; 

Encaminhamento da solicitação para DAE, via memorando; 

Comunicação ao estudante do resultado da solicitação.  

 Em 2019 a CSS encaminhou 47 solicitações de atendimento emergencial e provisório na modalidade de 

alimentação, 25 de Bolsa Permanência e 5 de Bolsa Moradia.  
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4. Supervisão de Estágio  

É histórico o compromisso da CSS com a formação dos estudantes de Serviço Social, sendo campo de estágio da 

própria UFG e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Em 2019 a CSS recebeeu 8 novas estagiárias, sendo 

04 da PUC-GO e 04 da UFG, além destes já se encontravam em supervisão 04 estudantes. 

A CSS participou de todos os fóruns de estágio realizados este ano pela UFG e pela PUC. No processo da 

supervisão, registra-se a pubicação (por profissionais da CSS e uma estagiária) do artigo “Dimensão Ético-

Político: Processo de Supervisão de Estágio na Formação do Estagiário em Serviço Social”, aprovado para 

apresentação e publicação nos Anais do 16º CBAS/2019, em Brasília. Outro trabalho desenvolvido por estágiaria 

durante o processo de supervisão foi a criação de um Painel informativo sobre o número de vagas, solicitações e 

atendimento nos Programas da PRAE (2019). 

 

5. Programa Bolsa de Permanência 

A Bolsa Permanência UFG/PNAES consiste no repasse financeiro no valor de R$400,00, destinado aos estudantes 

com perfil de renda per capita familiar de até 1,5 salários mínimos (PNAES/2010), cujo objetivo é contribuir com 

as condições de permanência e evitar a evasão decorrente da insuficiência de condições financeiras. 

Em janeiro de 2019 recebiam a bolsa permanência 1303 estudantes. Em dezembro esse número subiu para 1492, 

aproximando-se ao número máximo de bolsas já liberadas, 1500 BP, em 2016. 

Figura 3 Fonte: CSS/2019 
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Em 2019 a PRAE, por meio da Portaria SEI Nº 7, de 17 de maio de 2019,  estabeleceu o atendimento, em caráter 

excepcional, a estudantes indígenas e quilombolas desligados do Programa Bolsa Permanência/MEC/FNDE, que 

apresentassem situação de baixa renda e condições acadêmicas de concluir o curso no tempo máximo previsto 

em cada Projeto Pedagógico. Pela referida portaria, os estudantes podem receber números extras de parcelas da 

Bolsa Permanência UFG/PNAES, em até 24 meses, na tentativa de contribuir para conclusão do curso. Ao 

implementar esse atendimento aos estudantes indígenas e quilombolas, a PRAE considerou a importância do 

Programa UFG Inclui entre os Projetos da Universidade e as dificuldades de adaptação desses estudantes ao 

ambiente universitário, dadas as diferenças culturais, que podem refletir em uma demanda por prazos maiores 

para conclusão de seus cursos. A CSS reafirmou a importância do reconhecimento de suas particularidades, após 

entrevistas realizadas com eles, onde são relatadas dificuldades de toda ordem, como linguísticas, culturais, 

acadêmicas e até de experiências de xenofobia.  

A equipe de assistentes sociais  recebeu no primeiro e no segundo semestre uma relação dos estudantes que teriam 

a Bolsa Permanência do MEC finalizada, com a proposta de migração para a modalidade Bolsa PErmanência 

/PNAES/UFG, meditante emissão de um Parecer técnico do Serviço Social acerca da condição de baixa renda e 

o risco de evasão por ausência de um apoio financeiro. Para tanto, o Serviço Social convocou todos os estudantes 

para entrevista, orientou-os a aderirem ao Cadastro Único e sobre a documentação a ser anexada, e após o estudo 

de cada situação, concluiu o processo, emitindo parecer favorável ou não à migração dos estudantes.  

Ainda em 2019 a Bolsa Permanência foi regulamentada por meio da Portaria PRAE nº 18 (18/07/2019), 

posteriormente revogada e alterada pela Portaria nº19 (02/09/2019). A normativa provocou uma série de 

mudanças, entre as quais, o estabelecimento de um limite de parcelas a serem recebidas (art. 06), com efeito 

retroativo àqueles que ingressaram em período anterior à emissão da Portaria; a redução do perfil de renda da per 

capita familiar  de um salário-mínimo e meio, estabelecido pelo PNAES, para meio salário (posteriormente 

alterado de exclusivamente para prioritariamente); a proibição de atendimento aos estudantes que já possuem uma 

graduação.  

Com a implementação da Portaria, os estudantes que já haviam ultrapassado o tempo regular e o acréscimo e 

aqueles que estavam próximos a ultrapassar as 12 parcelas extras tiveram a oportunidade de solicitar à PRAE até 

mais 12 parcelas. Coube à equipe de assistentes sociais da CSS atualizar o estudo das realidades sociais desses 

estudantes,  emitir um parecer sobre a realidade socioeconômica e participar das bancas, constituídas via processo 
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SEI, que tinham o objetivo de decidir, a partir do parecer da CSS e dos Coordenadores de Curso, pela continuidade 

ou não do pagamento da bolsa por até mais 12 meses para cada estudante.  

Tudo isso se deu, pela primeira vez, em 2019: a DAE comunicou aos bolsistas identificados com o prazo 

extrapolado as novas medidas previstas na Portaria, solicitando-lhes , a título de ampla defesa e contraditório, a 

presentação de justificativa. E a equipe  da CSS convocou cada um desses estudantes  para uma entrevista, 

analisou o cadastro e os documentos no Sigaa, avaliou a justificativa e a trajetória acadêmica, para emitir cada 

um dos pareceres.  As principais  intercorrências  apresentadas pelos discentes durantes as entrevistas foram:  

Adoecimento próprio ou de familiar; 

Dificuldade acadêmica; 

Troca de curso; 

Parto e os desafios da estudante  mãe;  

 

Ao todo foram convocados 57estudantes., para apresentação de justificativa e participação em entrevista social, 

para emissão do Parecer Técnico Social; este subsidiou, ao lado do Parecer acadêmico emitido pelo Coordenador 

do Curso, a decisão das bancas avaliadoras  sobre sua continuidade ou não de atendimento na bolsa por mais um 

ano. Destes 57 pareceres que a CSS fez, 3 situações de estudantes foram indeferidas, pois não tinham o perfil 

estabelecido pela Portaria, por estare cursando segunda graduação, e um por não comparecimento à entrevista. 

Quanto aos demais, percebeu-se que todos se mantiveram na condição de renda estabelecida pelo PNAES, e que 

a bolsa foi importante instrumento de permanência na universidade, contribuindo para suprir as suas necessidades 

acadêmicas e humanas básicas.  

 

6. Programa da Moradia Estudantil 

O Programa Moradia Estudantil - PME- destina-se a estudantes de graduação presencial com necessidade de 

moradia, oriundos do interior do Estado de Goiás, de outros estados e países, que não possuam membros da 
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família residindo em Goiânia e sua região metropolitana. Atualmente o programa possui duas modalidades 

atendimento: vaga na  Casa de Estudantes Universitários (CEU) e a Bolsa Moradia.  

A modalidade de Bolsa Moradia, instituída em 2016, é viabilizada pelo repasse financeiro mensal em conta 

bancária do estudante, para contribuir com despesas de moradia. Chegou-se ao final de 2019 com 516 bolsas 

moradia, destas, 336 vagas foram criadas este ano, o que caracterizou um aumento de 186% em relação a 

quantidade de vagas em 2018. 

 

 

 

 

Juntamente com esse vertiginoso crescimento do número de vagas na Bolsa Moradia, o seu valor também foi 

ampliado de R$ 250,00  para  R$ 450,00 mensais, ou seja, um aumento de 80%. Houve ainda, na busca de 

assegurar o princípio da  isonomia dentro do PME aos estudantes da bolsa moradia (tal como se praticava para os 

moradores de CEUs) a extensão da isenção integral das refeições feitas no RUs e na disponibilidade do valor de 

R$160,00 para contribuir com a alimentação nos dias em que 

os Restaurantes Universitários estão fechados. Até então, esse 
Figura 4 Fonte: CSS/2019 
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benefício era exclusivo para os moradores das CEUs/UFG. Deste modo, a bolsa moradia passa ao valor de 

R$610,00 mensais. 

A ampliação das vagas e o aumento do valor da bolsa atuaram como incentivo à migração da Casa para a Bolsa 

Moradia, de forma que pela primeira vez o atendimento na modalidade bolsa ultrapassou a quantidade de vagas 

nas casas de estudantes. Só em 2019 foram abertos 03 Editais (Edital PRAE nº 07, 09 e 13) para troca de 

modalidade dentro do Programa da Moradia, todos das CEU’s para a bolsa moradia, no total foram 68 moradores  

que migraram.  

Em 2018 as casas possuíam 350 vagas e estavam com 94% de ocupação (329 estudantes). Com as solicitações de 

troca e o baixo percentual de ingresso em 2019,  observamos que esta taxa caiu para 72% (254 estudantes, 

considerando o mês de dezembro).  

Também em 2019, a CSS e o Programa Saudavelmente desenvolveram uma série de atividades em conjunto nas 

casas de estudante. A princípio as ações foram pensadas a partir das demandas da casas. Destacam-se: 

I Roda de conversa na CEU VII em 08/05/19, tema: convivência 

 II Roda de conversa na CEU VII em 22/05/19, tema: convivência 

III Roda de conversa na CEU VII em 17/06/19, tema: construção de regras de convivência 

Dança circular na CEU I e III em 06/06/19 

IV roda de conversa na Casa dos Estudantes Universitários VII dia 10/07/2019, tema: avaliação das práticas das 

regras de convivência  

Reunião na CEU VI: 27/09/19, construção de regras de convivência 

Participação a convite da Coordenação da CEU V do projeto de horta na casa, desde as reuniões no período da 

concepção do projeto, como em atividades da horta aos sábados:   04/10/19. 

As contribuições dos psicólogos nessas atividades foi fundamental, sobretudo nas temáticas de convivência e 

mediação de conflitos interpessoais, mostrando como essa articulação é importante para o trabalho junto à CEU, 

por ser este um espaço de moradia coletiva que reúne a diversidade. Além disso, destaca-se que parte significativa 
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de moradores esteve ou está em acompanhamento no Programa Saudavelmente, o que reforça a necessidade de 

ações conjuntas entre assistentes sociais e psicólogos.  

 

7. Participação Política e Articulação  

A CSS pela natureza do seu trabalho sempre esteve presente e/ou representada nas ações promovidas pela própria 

PRAE, pela UFG e por outras instâncias. Destas destacamos alguns: 

Em 2019, no âmbito da PRAE a CSS participou das reuniões de planejamento que culminaram na realização de 

reuniões sobre a Qualidade de Vida no Trabalho e na capacitação quanto ao atendimento dos segmento LGBTQI+, 

além das atividades da PRAE Fazendo Onda, Café e Roda de Conversa da PRAE e do Espaço das Profissões.  

A CSS esteve presente também em atividades que concretizaram uma meta prevista no início de 2019: maior 

aproximação da CAAF, tendo em vista o reconhecimento da importância das chamadas ‘ações afirmativas’ na 

Universidade e a grande desigualdade de condições de permanência dos discentes ingressos pelo Projeto UFG 

Inclui. Entre essas atividades a CSS esteve nas 06 Reuniões de avaliação de “Dez anos do Projeto UFG Inclui”, 

de forma articulada com outros setores como Sinace, CAAF/CIP, entre outros. 

A CSS assegurou a participação dos profissionais em instâncias representativas da categoria, como o CRESS-

GO, tendo inclusive dois colegas na direção do conselho; participação em eventos, dos quais destacamos o 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais que ocorreu em Brasília e eventos de capacitação, como o Curso de 

Extensão e Educação Permanente promovido pelo CRESS-GO. 

5. Resultados alcançados 

 

O ano de 2019 para a CSS foi um ano de conquistas, mas também repleto de desafios novos e antigos. Uma 

conquista importante foi a chegada de dois assistentes sociais para composição da equipe, em reposição de 

vacâncias que se deram por diversos motivos: exoneração e aposentadoria; ausência de profissionais em exercício 

de cargos de gestão e a disposição de outros órgãos da Universidade. É importante destacar que a gestão vem se 

empenhando em garantir mais 02 vagas de assistentes sociais para a CSS, dos aprovados no concurso realizado 

em 2019 pela UFG. 
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A equipe de Serviço Social continua com o desafio de trabalhar sem um assistente administrativo que contribua 

com as atividades da CSS, em nível de apoio administrativo, tais como: ao acompanhamento de processos nos 

Sistemas internos e no Sigaa, emissão de documentos administrativos, acompanhamento dos e-mails 

institucionais, organização de documentos, elaboração e alimentação de planilhas referentes ao registro 

quantitativo dos atendimentos, dentre outras. Tarefas hoje assumidas pelos assistentes sociais, o que sobrecarrega 

a equipe que se desdobra em suas atribuições privativas e competências profissionais, com atividades 

administrativas. 

 A primeira grande atividade de trabalho da CSS a cada início de ano, tem sido a coordenação e participação 

na Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica das matrículas do SISU/UFG. Pelo segundo ano 

consecutivo o trabalho da comissão foi realizado exclusivamente por assistentes sociais, tendo em vista que em 

anos anteriores havia também a participação de administrativos do Centro de Seleção/UFG. Contudo, se em 2018 

contamos com a colaboração de profissionais residentes e preceptores do Hospital das Clínica/UFG/EBSERH, 

em 2019, diante da impossibilidade dos mesmos, foi realizada a contratação de 15 assistentes sociais. Destacamos 

isto como ponto positivo, pois esses profissionais foram imprescindíveis para redução do tempo de espera dos 

candidatos, assim como para a qualificação do trabalho realizado, entretanto é necessário planejar em tempo hábil, 

para se adequar melhor a forma de contratação e garantir uma remuneração compatível à qualificação profissional. 

Além disso, percebeu-se que é necessária a presença de um assistente administrativo que possa registrar as 

informações, organizar os documentos dos candidatos e prestar apoio logístico para equipe. 

 

Uma importante ação que se desdobra do trabalho da Comissão de análise da Realidade  Socioeconômica é o 

Programa Acolhe, que aconteceu em 2019 pelo segundo ano consecutivo. Essa nova estratégia de atendimento 

do estudante que está ingressando na Universidade provocou a redução de uma grande demanda que chegava no 

início dos semestres com necessidades de atendimento imediatos, sobretudo de alimentação e moradia. Eram 

momentos muito penosos para estudantes e  profissionais, empenhados em atender, mas sem as condições 

adequadas. A partir da experiência de 2019, o desafio que ficou para se pensar nos próximos anos foi o de realizar 

a inscrição dos estudantes a serem atendidos no Programa Acolhe já no ato da matrícula e assegurar que os 

repasses financeiros passem a ser feitos com maior  celeridade. 
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Quanto aos editais lançados ao longo do ano, que envolvem grande tempo e volume de trabalho, o ano de 2019 

evidenciou que a prática de publicar cada programa em um edital próprio dificulta o trabalho e a organização da 

equipe, pois como as solicitações são feitas em períodos diferentes, as análises também acabam sendo 

fragmentadas, mesmo tratando-se da mesma realidade, quando é o caso de um mesmo estudante, fazer solicitações 

para diferentes atendimentos.  

A experiência do Edital Único no segundo semestre, que dispôs  de vagas para Casa de Estudante, bolsa moradia, 

alimentação no RU, bolsa alimentação Campus Aparecida de Goiânia e Bolsa Canguru, mostrou-se muito positiva 

para otimização de todo o processo, desde o momneto das solicitações dos estudante e todo o trabalho profissional 

que perpassa o processo de inclusão de estudantes., motivo pelo qual defendemos sua continuidade. 

Outro advento no transcurso do ano de 2019, que merece destaque, é a sequência de novas regulamentações 

publicadas. As portarias que tratam dos Atendimentos Emergenciais e do Repasse excepcional a Indígenas e 

Quilombolas, contribuem para normatizar, dar maior transparência e aperfeiçoar a efetivação da Política de 

Assistência Estudantil. Ressalvamos, porém,  o caso da Portaria da Bolsa Permanência; ainda que necessária, esta 

normatização, precisa ser revista, à luz dos elementos observados nas entrevistas realizadas com os bolsistas, que 

evidenciaram que algumas das regras por ela estabelecidas não dialogam de maneira justa com a  realidades dos 

estudantes.  

 

No Programa da Moradia Estudantil em 2019 consideraram-se avanços o trabalho interdisciplinar junto à Moradia 

Estudantil, a delimitação prévia (em Editais) do número de reuniões com moradores ingressantes, o atendimento 

provisório institucionalizado (encaminhamento imeditato para as Casas, nas situações extremas) e a ampliação 

do número de vagas na bolsa moradia em um contexto que não há previsão de construção de CEU’s.. Contudo, 

seguimos ainda com o objetivo de uma maior aproximação e de um acompanhamento mais sistemático dos 

moradores.e bolsistas deste programa. A equipe planeja desenvolver em 2020 a primeira pesquisa, desde a criação 

da bolsa, sobre as condições de moradia dos bolsistas e, a partir desses resultados, realizar uma avaliação do 

Programa.  

Destacamos ainda, que se por um lado os números apresentados neste relatório demonstram o aumento do 

atendimento em relação à demanda reprimida, por outro, é preciso questionar por que o número de solicitações 

vem caindo ano após ano, em um contexto de pauperização da nossa sociedade, precarização do trabalho e 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os dados apresentados neste documento foram extraídos da base de dados pela DISA/PRAE. 

 

Relatório de atividades PRAE/UFG – 2019. 02/12/2019 – Página 81 de 120 

manutenção do índice de desemprego, o que desafia a equipe a investigar o que tem levado, até mesmo os 

estudantes que ingressaram pelas cotas de renda inferior, a não solicitarem bolsas no âmbito da PRAE. A título 

de exemplo segue o levantamento realizado com a demanda da bolsa alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CSS destaca, por fim, a criação da Coordenação de Assuntos Estudantis (CAEs) nas Unidades Acadêmicas, 

uma importante iniciativa da atual Diretoria da PRAE que contribuiu  com o trabalho de acompanhamento do 

Serviço Social junto aos estudantes atendidos nos Programas e Serviços da PRAE; esse contato com as Unidades 

Acadêmicas já vinha acontecendo há alguns anos, por iniciativa do Serviço Social, porém de forma fragmentada, 

em proporções bem menores e ainda pouco estruturada. Com a atual implementação das CAEs, houve um 

redimensionamento da proposta, com alcance muito satisfatório em praticamente todas as Unidades, o que é muito 

produtivo para os objetivos da nossa Pro-reitoria. Ademais, avaliamos que a sintonia das proposições da Direitoria 

e dos serviços da PRAE fortalecem o trabalho e os trabalhadores com ele comprometido. 

  

Figura 5 Fonte: CSS/2019 
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Coordenação do Programa Saudavelmente 

 

 

 

 

RELATÓRIO 2019 

 

 

 

PROGRAMA SAUDAVELMENTE – PRAE – UFG 
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EQUIPE DO PROGRAMA SAUDAVELMENTE 

Anneliza Soares de Sá – Psicóloga – annelizadesa@ufg.br 

Elaini Moreira da Cruz - Assistente em Administração – elainimor@ufg.br 

Leidiane Sôffa da Silva – Psicóloga – leidianesoffa@ufg.br 

Lila de Fátima de C. Ramos - Assistente em Administração – lila-ramos@uol.com.br  

Lívia Mesquita de Sousa – Psicóloga – liviams@ufg.br 

Luiza Ninon de Souza Melo - Médica psiquiatra – luizaninon@gmail.com 

Luzia Costa Silva - Auxiliar de Nutrição e Dietética – lcosta@ufg.br 

Maria Amélia Dias Pereira – Médica psiquiatra – pereiramamelia@gmail.com 

Maria das Graças Barbosa Andrade – Técnica em Assuntos Educacionais – mariavirmondes@hotmail.com 

Maria Nazaré - Auxiliar Administrativo – enfmarianazare@ufg.br  

Natália Beatriz Viana Teixeira – Psicóloga – nataliabvt@gmail.com 

Patrícia Gonçalves de Moraes Aguiar - Médica psiquiatra –pgmoraes@bol.com.br 

Patrícia Gonzaga Amorim - Médica psiquiatra – patrícia_amorim@ufg.br 

Raiana Vaz Rarroso – Psicóloga – raianaufg@ufg.br 

Tatiana Silva Dunajew Lemos Afonso – Psicóloga – statiana@ufg.br 

Viviane Ferro da Silva Sousa – Psicóloga – vivianeferro@ufg.br 

 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os dados apresentados neste documento foram extraídos da base de dados pela DISA/PRAE. 

 

Relatório de atividades PRAE/UFG – 2019. 02/12/2019 – Página 84 de 120 

INTRODUÇÃO 

O Programa Saudavelmente existe desde 2003. Naquele ano, tomou forma como um programa que se 

destinaria ao acompanhamento das questões relacionadas à saúde mental na UFG. Antes de sua formalização, 

desde o início da década de 1990, uma equipe formada por assistentes sociais, psicóloga, psiquiatra e nutricionista 

já conduzia diversas ações voltadas para a saúde mental, como grupos com dependentes de drogas e seus 

familiares, reuniões em locais de trabalho para orientação e prevenção, além de atendimentos a servidores, 

familiares e estudantes. Em 2003, o Programa Saudavelmente se oficializa como um programa voltado 

principalmente para o atendimento clínico a pessoas da comunidade universitária, além do trabalho de promoção 

de saúde.  A partir de 2018, após a reformulação administrativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE, 

que antes era Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária, o Saudavelmente passa a atender somente 

estudantes. 

Hoje, o Programa atua, prioritariamente, no atendimento psicológico e psiquiátrico de estudantes da UFG. 

O atendimento é realizado por meio de sessões de psicoterapia individuais ou em grupo, consultas psiquiátricas e 

sessões de acupuntura. Além dessas formas de atendimento, outras também são realizadas por meio da 

colaboração de terapeutas efetivos ou voluntários: plantão psicológico; grupos terapêuticos; Reiki; arte-terapia; 

rodas de conversa; palestras nas unidades de ensino; participação em aulas; orientação a docentes e coordenadores 

sobre dificuldades apresentadas por estudantes, dentre outras ações. A realização dos atendimentos conta ainda 

com a colaboração de residentes de psiquiatria. O Programa Saudavelmente também é responsável pela realização 

das perícias dos estudantes da UFG.   

Diante da impossibilidade de atender a todos os estudantes, o Programa tem dado prioridade ao 

atendimento de quem se encontra em situação de maior vulnerabilidade, como aqueles que não possuem 

condições socioeconômicas para arcar com tratamentos privados. Por isso, durante o acolhimento (primeiro 

procedimento pelo qual passa a pessoa atendida) é feita a classificação de urgências e emergências e também uma 

avaliação socioeconômica. Além disso, nos últimos anos, tem-se buscado ampliar o número de atendimentos em 

grupo para que mais pessoas possam ser atendidas. Dessa forma, o Programa tem conseguido que os usuários em 

estado de urgência e os de baixa-renda sejam atendidos, buscando contribuir com a diminuição da evasão entre 

os estudantes e com a sua qualidade de vida.  

1. ATIVIDADES REALIZADAS 2019 
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1. Acolhimento – é o primeiro atendimento do estudante no Saudavelmente e é realizado em grupo com 
as presenças de duas profissionais, geralmente uma psiquiatra (podendo ser um residente) e uma 
psicóloga. Foram agendados previamente e ocorreram durante o período de aulas da UFG, com a 
participação de todas as psicólogas e psiquiatras do Saudavelmente. 

2. Psicoterapia individual – atendimento psicológico feito por uma psicóloga (podendo ser realizado 
por um voluntário) semanalmente a estudantes que tenham seu grau de risco alto. Realizou-se durante 
todo o ano, inclusive nas férias acadêmicas. Todas as psicólogas atenderam em psicoterapia individual 
durante todo o ano. 

3. Psicoterapia em grupo – atendimento psicológico realizado com vários estudantes e com uma ou 
duas psicólogas na coordenação do grupo. Aconteceram no período de abril ao final do ano os 
seguintes grupos: de ansiedade, com a psicóloga Livia e a psiquiatra Maria Amélia; de habilidades 
sociais, com a psicóloga Livia; e de psicodrama com estagiárias da Sociedade Goiana de Psicodrama 
- SOGEP. 

4. Consulta psiquiátrica – consulta previamente agendada para aqueles estudantes que passaram pelo 
acolhimento ou pelo plantão psicológico e tiveram indicação de que necessitavam de avaliação 
psiquiátrica. Foram realizadas durante todo o ano pelas psiquiatras Maria Amélia, Luíza e Patrícia 
Gonçalves. 

5. Plantão psicológico – estudantes que estejam com alguma crise, algum sofrimento intenso e 
precisando de uma ajuda imediata podem procurar o Saudavelmente que serão atendidos pela 
psicóloga de plantão. Esse atendimento não insere o estudante no Programa. Se ele não tiver passado 
pelo acolhimento vai ter que agendar. Caso seja avaliada a necessidade de avaliação psiquiátrica, 
poderá ser feito o agendamento da consulta, ao mesmo tempo em que é feito o agendamento para o 
acolhimento. Foi realizado durante todo ano, inclusive nas férias acadêmicas, por psicólogas efetivas 
ou voluntários. 

6. Acupuntura – procedimento realizado com agulhas por especialista na área. Foi realizada durante 
todo ano pela enfermeira Nazaré. 

7. Perícia – quando por motivo de doença o estudante deve faltar às aulas, trancar o semestre ou ter 
tratamento excepcional, sua situação é avaliada por uma das psiquiatras do Saudavelmente 
responsáveis pela perícia. Foi realizada durante todo ano, inclusive nas férias acadêmicas, pelas 
psiquiatras Luíza e Patrícia Amorim. 

8. Grupos terapêuticos – são grupos realizados com vários estudantes com coordenação de terapeutas 
de diferentes linhas de atuação. Esses grupos trazem benefícios para a saúde mental, mas não são 
necessariamente desenvolvidos por psicólogos. Aconteceram os seguintes grupos: grupo analítico, 
com os voluntários Jomar e Iraíde; grupo corpo e movimento, com a psiquiatra Patrícia Amorim; grupo 
de psicodinâmica do trabalho, com a terapeuta Lila; 6 grupos de arte-terapia, com a terapeuta Lila e 
estagiárias da UNIPAZ. Ocorreram durante o período letivo. 
 

9. Palestra/oficina sobre saúde mental em sala de aula – em forma de palestra ou oficina, essa é uma 
atividade para que docentes consigam lidar melhor com algumas situações em que estudantes não se 
sentem bem emocionalmente ou apresentem alguma crise em sala de aula. Também é voltada para que 
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professores tenham atitudes respeitosas e acolhedoras, favorecendo a qualidade de vida acadêmica. 
Foi feita uma oficina na Faculdade de Medicina com a psicóloga Livia e a psiquiatra Maria Amélia. 

10. Recepção dos calouros e moradores das CEUs – essa é uma atividade desenvolvida com o Serviço 
Social e visa acolher novos moradores da CEUs e pretendentes à moradia estudantil. Realizou-se por 
meio de um grupo de discussão com reflexões sobre convivência e relações respeitosas. Foram 
realizadas duas atividades no início dos semestres letivos. 

11. Residência em psiquiatria para R2 – orientação para residentes do segundo ano de residência em 
psiquiatria, semanalmente, em uma tarde com discussão de casos. Os residentes participaram do 
acolhimento e realizaram atendimento terapêutico. A coordenação dessa atividade foi feita pela 
psicóloga Raiana com 6 residentes. 

12. Residência em psiquiatria para R3 – prática de atendimento clínico por residentes do terceiro ano 
de residência em psiquiatria no Saudavelmente. Foram 8 residentes orientados pelas psiquiatras Maria 
Amélia e Luíza. 

  

Abaixo estão os quantitativos e as estatísticas referentes ao trabalho desenvolvido. 

 

2. ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2019 

 

1. Acupuntura: 402 agendados e 21 emergências. 

1. Profissional: Nazaré 

2. Atendimentos de plantão: 241 

1. Psicólogas plantonistas: Leidiane, Raiana, Viviane, Anneliza, Lívia e Tatiana. 

3. Consultas psiquiátricas: 2027 

1. Psiquiatras assistentes e tutoras da residência: Luiza, Maria Amélia e Patrícia. 

4. Pessoas Acolhidas: 484 

1. Responsáveis pelos Acolhimentos: todos os profissionais da equipe e médicos residentes. 

5. Sessões de psicoterapia individual: 3479 

1. Psicólogas efetivas e voluntários do serviço 

6. Sessões de terapia em grupo: 263 

1. Terapeutas responsáveis: Psicólogos da SOGEP. Arteterapeutas da UNIPAZ, psicólogos voluntários, 

psicanalistas voluntários, psicólogas efetivas. 

7. Reike: 122 

1. Terapeuta voluntária. 
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Sobre dados de identificação dos estudantes atendidos no Saudavelmente 

 

Em cumprimento ao Código de Ética do Psicólogo os nomes dos usuários do serviço não foram 

divulgados. 

 

“Art. 2º – Ao psicólogo é vedado: 

q) Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em 

meios de comunicação, de forma a expôr pessoas, grupos ou organizações”. 

 

Lembramos que houve uma reunião entre profissionais do Saudavelmente, a Diretora de Assuntos 

Estudantis da Prae, Camila Caixeta, e a Professora Alba Cristhiane Santana, da Faculdade de Letras/UFG para 

tratar de assuntos diversos. A professora Alba, como conselheira do Conselho de Psicologia 9ª Região, 

ressaltou que não se podem divulgar informações que permitam a identificação de estudantes com agravos de 

saúde mental. 

 

3. ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS EM 2019 

São atividades diversas realizadas fora do âmbito da PRAE.  

1. Palestra sobre suicídio – durante todo o ano, há uma preocupação da comunidade universitária 

com o risco de suicídio na Universidade, em especial durante o mês de setembro, quando acontece 

o setembro amarelo. O Saudavelmente é sempre convidado a falar sobre o tema em diversos 

lugares da Universidade. Palestras realizadas: Faculdade de Filosofia, com a psicóloga Viviane; 

INF, com as psicólogas Viviane, Raiana e Leidiane; FAV, com a psiquiatra Maria Amélia; 

Biomedicina – ICB, com as psicólogas Anneliza e Livia. 

2. Palestras sobre qualidade de vida – o Saudavelmente também recebe muitos convites para 

palestras sobre qualidade de vida de um modo geral e, especificamente, na Universidade, seja para 

estudantes ou servidores. Foram realizadas as seguintes palestras sobre qualidade de vida 

acadêmica e/ou no contexto de trabalho: IESA, com a psicóloga Livia; EEMC, com a psicóloga 

Livia. 
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3. Palestras sobre saúde mental e ansiedade no contexto acadêmico – as profissionais do 

Saudavelmente também são convidadas a falarem sobre o que é a saúde mental e quais são os 

cuidados que se devem ter para não adoecer. Foram realizadas as seguintes palestras: FAV, com as 

psicólogas Viviane e Helenice (voluntária); FAV (ArtesVisuais – EAD), com a psicóloga Viviane 

por vídeo conferência; FM, com a psicóloga Viviane; FM, com psicóloga Livia e psiquiatra Maria 

Amélia; Química, com a psicóloga Viviane. 

4. Posvenção ao suicídio – são encontros com pessoas que são próximas a alguém que tenha 

cometido suicídio, por exemplo, os colegas de algum estudante que tenha se suicidado. Foram 

realizadas as seguintes posvenções: INF, com as psicólogas Raiana, Viviane e Helenice 

(voluntária); FM em quatro momentos diferentes, com as psicólogas Viviane, Raiana, Livia, 

Leidiane e Helenice (voluntária) e as psiquiatras Luíza e Maria Amélia; ICB, com as psicólogas 

Viviane e Raiana; FEN, com as psicólogas Viviane, Raiana e Anneliza; Espaço de convivência 

UFGInclui, com a psicóloga Viviane; CEU V, com as psicólogas Viviane, Leidiane e Helenice 

(voluntária). 

5. Participação em aulas, a convite dos respectivos docentes, para conversar com os estudantes 

sobre temas diversos que envolvem a questão da saúde mental – docentes solicitam a profissionais 

do Saudavelmente que participem de suas aulas, disponibilizando todo ou parte do período de uma 

ou mais aulas para que seja feita uma dinâmica com os estudantes, ou uma discussão sobre a saúde 

mental, em especial para que os estudantes desenvolvam atitudes saudáveis. Foram feitas 

participações em duas disciplinas: FAV, turma Design de Moda, em que a psicóloga Livia esteve 

em três aulas diferentes, conversando com a turma; FF no primeiro e no segundo semestres, em 

que a psicóloga Livia e/ou a psiquiatra Patrícia Amorim estiveram em três aulas em cada semestre. 

6. Rodas de conversa – encontros com várias pessoas, podendo ser estudantes, servidores TAEs ou 

docentes, para tratar de determinado tema, por exemplo, qualidade de vida acadêmica ou 

convivência. As rodas não têm uma periocidade, podendo ser marcadas uma ou várias com o 

mesmo grupo. Foram realizadas as seguintes rodas de conversa: IPTESP, sobre relações saudáveis 

entre docentes e estudantes, com as psicólogas Raiana, Viviane, Leidiane e Helenice (vonluntária) 

e a psiquiatra Luíza; FEN, sobre saúde, com as psicólogas Viviane e Leidiane; FEN/PET, com a 

psicóloga Viviane; EVZ, sobre estudantes adoecidos, com a psicóloga Viviane; EVZ, sobre 
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ansiedade, com as psicólogas Tatiana e Livia; Química, sobre saúde mental, com a psicóloga 

Leidiane; EVZ, sobre saúde mental para docentes e coordenadores, com as psicólogas Leidiane, 

Viviane e Helenice (voluntária); 4 rodas de conversa na CEU VII sobre saúde mental e 

convivência, com as psicólogas Viviane, Livia, Raiana, Leidiane e Helenice (voluntária); 1 roda 

de conversa na CEU V sobre convivência e privacidade, com as psicólogas Viviane, Livia e 

Helenice (voluntária); CEU IV, com a psicóloga Livia e a Assistente Social Beatriz. 

7. Plantão psicológico na CEU V – a partir do suicídio de um estudante que tinha sido morador da 

CEU V, os moradores solicitaram ao Saudavelmente atendimento emergencial dentro da CEU V. 

Foram realizados dois plantões psicológicos durante todo o dia, em dois dias diferentes, pelas 

psicólogas Anneliza, Tatiana, Livia, Viviane, Leidiane e Helenice (voluntária). 

8. Projeto de horta na CEU V – a psicóloga Livia procurou o professor Rogério, da Escola de 

Agronomia, para propor que ele conduzisse um projeto de horta na CEU, caso se interessasse e 

tivesse condições. O professor Rogério passou a conduzir a construção da horta, com a ajuda de 

alguns moradores, a psicóloga Livia e a Assistente Social Beatriz. Foram realizados 5 encontros 

para planejamento da horta e realização do preparo do solo e o plantio, em que Livia participou.  

9. Oficinas de autoconhecimento – essa é uma atividade dentro do Projeto Prae fazendo onda. 

Foram realizadas as seguintes oficinas de autoconhecimento: 2 no IME e 1 na FAV, todas com a 

terapeuta Lila. 

10. Grupo corpo e movimento na FAV – o grupo corpo e movimento é um grupo que funciona 

semanalmente no Espaço Cultural, com atividades de relaxamento, alongamento e descontração. 

Houve a realização de um grupo desse na FAV, com a psiquiatra Patrícia Amorim. 

11. Apoio emocional a vítimas – quando a CDPA vai colher o depoimento de alguma estudante que 

tenha sido vítima de assédio, solicita que uma psicóloga do Saudavelmente acompanhe essa 

estudante para que não haja risco de outro assédio durante o depoimento. Foram realizados 5 

acompanhamentos, distribuídos entre as seguintes psicólogas: Anneliza, Tatiana, Leidiane, Viviane 

e Raiana. 
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12. Intervenção multidisciplinar – Situações de Assédio (moral e sexual)  a partir de uma denúncia 

de assédio sexual na CEU VII, o Saudavelmente foi convidado a participar de uma reunião com a 

comunidade indígena, já que a denúncia envolvia uma quilombola e um indígena. A psicóloga 

Raiana participou dessa intervenção. 

13. Plantão psicológico durante o período da matrícula – o CGA solicita o Saudavelmente para que 

as psicólogas estejam de prontidão para o caso de estudantes que tenham a matrícula indeferida e 

se sintam muito mal com isso, possam receber atendimento. As psicólogas Livia, Viviane, 

Leidiane, Raiana, Helenice (voluntária) e Anneliza se revezaram para estarem de plantão em todos 

os dias da matrícula. 

14. Perícia durante a matrícula para comissão de deficiência – o CGA solicita que as psiquiatras 

do Saudavelmente trabalhem como peritas na avaliação da condição de deficiência apresentada 

por candidatos na matrícula. As psiquiatras Maria Amélia, Patrícia Gonçalves, Luíza e Patrícia 

Amorim se revezaram para fazer esse trabalho em todo o período da matrícula. 

 

4. DADOS ESTATÍSTICOS DE UMA AMOSTRA DE ESTUDANTES QUE PASSARAM PELO 

ACOLHIMENTO EM 2019 

Considerando a dificuldade de termos um programa que gerencie os dados do Saudavelmente, criamos 

um formulário Google para alimentarmos periodicamente. Conseguimos registrar por esse formulário 266 fichas 

de acolhimento ou de plantão, realizados em 2019. Essa ficha é a primeira que uma pessoa preenche ao ser 

atendida no Programa. Nela só há as informações dadas pelos próprios usuários e uma primeira avaliação da 

equipe. Esse trabalho foi interrompido devido a uma incerteza sobre a segurança da utilização do formulário 

Google em termos de sigilo. Consideramos interessante registrar no presente relatório os dados colhidos, como 

uma amostra da procura por atendimento no Saudavelmente. 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (numa escala de 1 a 5, os casos mais graves são classificados como 1 ou 2, que 

são casos que requerem atendimento imediato tanto psicológico como psiquiátrico, por apresentarem risco para a 

própria pessoa ou para outras): 
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1 41,8% 

2 33,9% 

3 19,6% 

4 4,2% 

5 0,5% 

 

SEXO BIOLÓGICO 

Feminino – 59,4% 

Masculino – 40,6% 

IDADE 

 

RENDA MENSAL 

Menor que um salário mínimo 16,5% 

Entre 1 e 2 salários mínimos 38,6% 

Entre 3 e 4 salários mínimos 20,1% 
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Entre 5 e 6 salários mínimos 7,5% 

Acima de 6 salários  3,1% 

Não declarados 14,2% 

 

MORA EM UMA DAS CEUs? 

Sim – 8,6% 

Não – 91,4% 

É USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA PRAE? 

Sim – 29,3% 

Não – 70,7% 

POSSUI PLANO DE SAÚDE? 

Sim – 21,8% 

Não – 78,2% 

CURSOS 

Engenharias (Elétrica, Civil, Ambiental 

e Sanitária, Mecânica, da Computação, 

Florestal, Civil, Química, Agronômica) 

45 
 

Pós-graduação (mestrado, doutorado e 

residência) 

29 

Letras e Libras 14 

Medicina  11 
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Pedagogia 09 

Ciências Sociais 

Farmácia 

08 
08 

Enfermagem  

Biblioteconomia 

Química 

Física e Física médica 

07 
07 
07 
07 

História  

Geografia  

Direito 

Ciências Biológicas 

06 
06 
06 
06 

Estatística 

Nutrição 

05 
05 

Medicina Veterinária 

Filosofia 

Artes Visuais 

Ciências Ambientais   

Biomedicina 

Arquitetura e Urbanismo 

04 
04 
04 
04 
04 
04 

Gestão de Informação 03 
03 
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Sistemas de Informação 

Matemática 

Design de Moda 

Música 

Jornalismo 

Design Gráfico 

03 
03 
03 
03 
03 

Educação Física 

Psicologia 

Odontologia 

Artes Cênicas 

Relações públicas 

02 
02 
02 
02 
02 

Ciências da Computação 

Ciências econômicas 

Museologia 

Teatro 

Biotecnologia 

Publicidade e Propaganda 

Gestão de informática 

Dança 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

 

ATUALMENTE, É PORTADOR OU ESTÁ EM TRATAMENTO DE ALGUMA DOENÇA? 
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Sim – 29,3% 

Não – 70,7% 

FAZ USO DE ÁLCOOL E/OU OUTRAS DROGAS? 

Sim – 25% 

Não – 75% 

CONSIDERA ESSE USO ABUSIVO? 

Sim – 37,5% 

Não – 62,5% 

TEM OU JÁ TEVE IDEAÇÃO SUICIDA? 

Sim – 81,1% 

Não – 17,8% 

Sem resposta – 1,1% 

JÁ FEZ ALGUMA TENTATIVA DE SUICÍDIO? 

Sim – 54,8% 

Não – 40,5% 

Sem resposta – 4,8% 

 

JÁ TEVE EPISÓDIOS DE AUTOMUTILAÇÃO? 

Sim – 51,7% 

Não – 48,3% 
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ENCAMINHAMENTOS 

  

 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

O Programa Saudavelmente recebe uma demanda que ano após ano tem sido acima da capacidade que as 

profissionais têm de atender. O número de estudantes na Universidade tem se ampliado e nesse número estão os 

estudantes em condições desfavoráveis economicamente e, muitas vezes, academicamente. No último 

levantamento do Fonaprace, a UFG aparece com um índice de 75% de seus estudantes pertencentes a famílias de 

baixa renda. Um outro aspecto agravante é o índice de suicídio do Brasil, que tem crescido, ao contrário do que 

tem ocorrido em outros países. O número de jovens  com ideação suicida, ou que já fizeram uma tentativa de 

suicídio, tem sido alto, como se pode ver na estatística apresentada neste relatório. 

Embora o atendimento total à demanda não seja possível, consideramos muito positivos os resultados, no 

sentido de que o trabalho desenvolvido pelo Saudavelmente tem sido um suporte para um grande número de 

estudantes em sua trajetória de busca por uma carreira, capaz de lhes proporcionar autonomia financeira, maior 

autoestima e qualidade de vida. Até onde pudemos caminhar, acompanhando esses estudantes, caminhamos. Esse 
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é o sentido do Programa Saudavelmente, que devido a sua longa história de trabalho interdisciplinar existe hoje 

com uma estrutura que permite que suas profissionais estejam cotidianamente atendendo a demanda que tem sido 

possível. 

Além do trabalho de atendimento clínico, as profissionais buscaram atender às muitas demandas de 

atividades externas ao Saudavelmente, como palestras, oficinas, rodas de conversa. Essas atividades têm tido uma 

boa recepção por parte das unidades que solicitam, sempre com agradecimentos e mesmo elogios.  

 

6. AVALIAÇÃO 

 

Avaliamos que, embora, o trabalho realizado tenha bons resultados, precisamos avançar na organização 

dos dados, com um sistema de coleta confiável e sigiloso, que permita conhecer alguns aspectos e características 

gerais da população que atendemos. Para isso, é importante que a secretaria tenha um bom funcionamento, o que 

não tem sido a realidade do Programa atualmente. 

A grande demanda também, e outros motivos administrativos, acabou impedindo que realizássemos 

algumas atividades que estavam propostas. Uma dessas propostas foi a disciplina de Núcleo Livre que trabalhasse 

qualidade de vida acadêmica. Essa disciplina acabou sendo realizada no primeiro semestre de 2020 a distância. 

Pensamos também em criar um grupo de transmissão via whatsapp para enviar mensagens aos estudantes das 

CEUs e para pacientes do Saudavelmente, mas esse projeto só foi parcialmente alcançado. Enviamos mensagens 

apenas para alguns grupos de estudantes atendidos no Saudavelmente. Também tivemos como proposta a 

capacitação dos coordenadores da PRAE nas unidades acadêmicas. Esse curso acabou ficando para ser realizado 

em 2020, mas está aguardando o fim da quarentena. Uma outra ação que pretendíamos era o Curso de Extensão 

em Saúde Mental, que também ficou para 2020 e já estava com o edital publicado, mas o processo foi interrompido 

devido à quarentena. A não realização desse curso implicou a redução no número de atendimentos em relação ao 

ano anterior. Ficamos também aguardando estagiárias do curso de Psicologia, mas não recebemos ainda, devido 

a não realização do processo pelas instâncias superiores. 

Acreditamos que para 2020 ou 2021, é importante contar com um apoio maior da secretaria e de um 

sistema para termos os dados e estatísticas que possam ajudar no planejamento das ações de acordo com esse 

conhecimento, buscando contribuir ainda mais para a permanência dos estudantes e para sua capacidade de levar 

adiante seu projeto de ter uma profissão e uma carreira. 
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Coordenação do Serviço de Nutrição 

 

 

RELATÓRIO 2019 

 

Serviço de Nutrição PRAE UFG 
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Equipe: 

Gilciléia Inácio de Deus Borba - Nutricionista - gilcileia.inacio@ufg.br 

Grazielle Gebrim Santos - Nutricionista - grazielle.santos@ufg.br 

Samantha Pereira Araújo - Nutricionista - samanthaaraujo@ufg.br 

Sara Cristina Nogueira  - Nutricionista - scnog@ufg.br 

Orlanda Alves de Brito - Auxiliar administrativo - orlandaoab@hotmail.com 

Ranniere Marquelli Alves Batista - Assistente em Administração - rannieremarquellialves@gmail.com 

Maria Clara Dourado Marcola - Estagiária de Nutrição - mclaradmarcola@hotmail.com 

Contato: 

E-mail: nutricao.prae@ufg.br  

Telefone: (62) 3209-6229 

Endereço: Av. das Nações Unidas c/ Praça Universitária, Setor Universitário - Campus Colemar Natal e Silva 

 

INTRODUÇÃO 

 O Serviço de Nutrição PRAE/UFG presta assistência alimentar e nutricional à comunidade universitária 

como forma de dar apoio às condições de vida na instituição. Atualmente a equipe do Serviço de Nutrição é 

composta por quatro nutricionistas e dois assistentes administrativos, recebendo também estudantes do 

Bacharelado em Nutrição para estágio.  

 Por meio de ações junto aos restaurantes e cantinas da UFG, a equipe tem o objetivo de proporcionar à 

comunidade universitária, em especial aos estudantes participantes dos programas de assistência estudantil da 

PRAE/UFG, a oferta de uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, 

minimizando a evasão e favorecendo a formação no âmbito da instituição. 
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 O Serviço de Nutrição atua nas seguintes áreas: 

Supervisão técnica dos serviços de alimentação e nutrição da UFG. 

Revisão de cardápios e supervisão das condições de higiene e boas práticas na aquisição, armazenamento, 

manipulação e distribuição de alimentos nos Restaurantes Universitários (RUs) e Restaurante Executivo (RE), 

que são terceirizados. 

Participação em comissões de elaboração de editais para terceirização dos espaços de alimentação da UFG. 

Participação em comissões de organização das feiras de alimentação e outros eventos da UFG. 

Participação em comissões fiscalizadoras de contratos de serviços terceirizados de alimentação no âmbito da 

UFG. 

Atendimento ambulatorial ao público do Programa Saudavelmente. 

Desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2019  

Atividades relacionadas aos Restaurantes Universitários (RUs) e Restaurante Executivo (RE): 

Realização diária de visitas de supervisão nos RUs e RE UFG, administrados pela empresa terceirizada Nutrir 

Refeições. A cada visita a equipe avaliou condições de recebimento, conservação e manipulação de alimentos e 

a higiene dos colaboradores e instalações, degustou preparações e supervisionou sua distribuição, entre outras 

atividades. Foram realizadas aproximadamente 680 visitas no ano de 2019, enquanto em 2018 o número estimado 

foi de 720 visitas.  

Participação na Comissão Fiscalizadora do contrato 049/2017 da UFG com a empresa Nutrir Refeições Coletivas 

para gestão dos Restaurantes Universitários da UFG, com presença em todas as suas reuniões, assim como 

realizado em 2018.  

Fiscalização técnica dos RUs e RE com registro por escrito de infrações à legislação sanitária e ao edital 255/2016 

em formulário de Ocorrências. No total, 74 registros foram realizados, assinados por nutricionistas fiscais e pelos 
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nutricionistas da empresa fiscalizada e serviram como base para elaboração de nove (09) relatórios encaminhados 

à Comissão Fiscalizadora do contrato 049/2017 da UFG com a empresa Nutrir. Em 2018, as ocorrências 

registradas geraram três (03) relatórios. 

Aplicação do instrumento Check List de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos nos RUs, composto por 

114 itens baseados na legislação sanitária e na literatura científica. Os check list subsidiaram a elaboração de 

quatro (04) relatórios de supervisão que foram encaminhados à Comissão Fiscalizadora do contrato 049/2017 da 

UFG com a empresa Nutrir em fevereiro, maio, agosto e novembro (Memorandos n.º 006, 012, 015 e 020). Em 

2018, foram três (03) relatórios encaminhados. 

Realização de pesquisas de satisfação permanentes com clientes dos RU por meio de questionários impressos 

disponibilizados nas saídas dos restaurantes e online. Tabulação e análise dos dados com divulgação dos 

resultados por meio de relatórios no Portal da PRAE UFG, assim como nos anos anteriores. 

Apuração de denúncias quanto à qualidade e higiene das refeições e atendimento nos RUs e RE recebidas dos 

clientes pela equipe do Serviço de Nutrição pessoalmente ou por meio dos canais de comunicação oficiais (e-mail 

e telefone do Serviço de Nutrição, formulário de avaliação da satisfação). 

Apuração de denúncias de clientes dos RUs e RE sobre suspeita de sintomas gastrintestinais relacionados ao 

consumo de refeições nos estabelecimentos. Foram atendidos sete (07) estudantes UFG que notificaram tais 

suspeitas, por meio do formulário online disponibilizado pelo Serviço de Nutrição no Portal da PRAE (Anexo 2). 

Solicitação e acompanhamento de análise microbiológica de 26 amostras de alimentos que geraram suspeitas de 

sintomas gastrintestinais servidos no RU em parceria com o Laboratório de Controle Higiênico-Sanitário de 

Alimentos da Faculdade de Nutrição da UFG. 

Atendimento a estudantes que solicitaram autorização para retirada de suas refeições por terceiros no RU. Após 

análise das solicitações e justificativas, foram emitidos seis (06) pareceres favoráveis (Ofícios n.º 006, 016, 018, 

023, 027, 028). 

Atendimento a estudantes com solicitação de atendimento de necessidades dietéticas especiais nos RUs. Após 

análise das solicitações e justificativas, foi emitido um (01) parecer favorável para um estudante em situação de 

doença, com necessidade de cardápio especial para recuperação da saúde (Ofício n.º 019). 
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Parceria com a SECOM para o desenvolvimento de a) material informativo sobre os cardápios dos RUs, b) painel 

de desperdício de alimentos (uma iniciativa da UFG Sustentável) c) pôster de apoio à fiscalização dos serviços 

do RU junto à Comissão Fiscalizadora, d) peças informativas para divulgação à comunidade acadêmica. 

Colaboração com SeInfra no projeto de reforma do RU Câmpus Colemar Natal e Silva com participação em 

reuniões com representantes da PRAE, Seinfra, Biblioteca Seccional Campus Colemar Natal e Silva e Nutrir 

Refeições. 

Colaboração com a direção da UFG Regional Goiás para dimensionamento de equipamentos, sua listagem e 

descrição para o novo RU. 

Revisão detalhada do Termo de Referência para subsidiar o Edital de contratação de empresa especializada para 

fornecimento de refeições nos RU. 

 

Atividades relacionadas às cantinas UFG: 

Participação nas Comissões Fiscalizadoras dos contratos das doze (12) cantinas UFG Regional Goiânia (Cantinas 

da Escola de Veterinária e Zootecnia, Faculdade de Educação Física, Reitoria, EMAC, Faculdade de Letras, 

Reuni, Faculdade de Nutrição, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Educação, Escolas de Engenharias, 

Faculdade de Direito, Escola de Agronomia). 

Realização de visitas técnicas às cantinas terceirizadas da UFG para supervisão das condições de recebimento, 

conservação e manipulação de alimentos, bem como da higiene dos colaboradores e instalações. 

Aplicação do instrumento Check List de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos nas cantinas. Os 

instrumentos subsidiaram a elaboração de dez (10) relatórios de supervisão técnica que foram encaminhados aos 

membros das Comissões Fiscalizadoras e gestor dos contratos (Cantinas da Escola de Veterinária e Zootecnia, 

Faculdade de Educação Física, Reitoria, EMAC, Faculdade de Letras, Reuni, Faculdade de Nutrição, Faculdade 

de Odontologia, Faculdade de Educação e Escolas de Engenharias). Em 2018, foram elaborados quatro (4) 

relatórios técnicos de cantinas UFG. 
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Apuração de denúncias quanto à execução dos contratos, qualidade e higiene das preparações e atendimento nas 

cantinas UFG recebidas de clientes pela equipe do Serviço de Nutrição pessoalmente ou por meio dos canais de 

comunicação oficiais (e-mail e telefone do Serviço de Nutrição). 

 

Atividades de pesquisa: 

Manutenção da coleta e análise de dados da Pesquisa Permanente de Preferência Alimentar com a comunidade 

UFG, existente desde 2017, por meio de formulário “online” disponível em: <https://goo.gl/rhtrPr>. 

Elaboração e aprovação junto à PRAE e no Comitê de Ética em Pesquisa da UFG do projeto de pesquisa "Perfil 

Nutricional dos Moradores das Casas de Estudantes Universitários da UFG", conforme planejamento do Serviço 

de Nutrição para 2019. 

Coleta de dados da pesquisa "Perfil Nutricional dos Moradores das Casas de Estudantes Universitários da UFG". 

Além da aplicação de questionário, a coleta de dados incluiu avaliação antropométrica e todos os participantes 

receberam os resultados de sua avaliação. Em 2019 foram dezessete (17) estudantes moradores das CEUs UFG. 

Lista de estudantes em anexo (Anexo 3). 

Orientação, coautoria e apresentação de cinco (05) resumos científicos na modalidade pôster no 16º Conpeex e 

publicação nos anais do evento. Foram três resumos científicos a mais do que em 2018, quando 2 (dois) trabalhos 

foram apresentados na modalidade poster no 15º Conpeex. 

 

Atividades de ensino e extensão: 

Elaboração e divulgação no Portal da PRAE/UFG de treze (13) folders educativos sobre temas de nutrição e 

saúde: Alimentação e Detox, Regulação do apetite, Nutrição na Gestação, Probióticos: Kefir e Kombuchá, Como 

Higienizar Frutas e Hortaliças Adequadamente, Alimentação Complementar, Banha de Porco versus óleos 

vegetais, Adoçantes Dietéticos. O que é preciso saber? Organização da geladeira, Qual a maneira correta de 

conservar os alimentos?, Nutrição e Imunidade, Saúde Bucal e Alimentação, Magnésio e sua importância para 

saúde. Disponíveis em: <https://www.prae.ufg.br/p/1046-servico-de-nutricao>. No ano de 2018, foram dezoito 

(18) folders divulgados. 
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Elaboração e divulgação no Portal da PRAE UFG de uma cartilha educativa sobre "Medicamentos em Saúde 

Mental" para esclarecimento dos pacientes do Programa Saudavelmente e do público em geral sobre indicações, 

efeitos colaterais e interações fármaco-nutrientes. 

Participação no Projeto Maio mês da Saúde mental com palestra sobre o tema "Alimentação saudável e os 

benefícios para saúde mental" na Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

Participação no Programa PRAE Fazendo Onda, com atividades de palestras e apoio nutricional com estudantes 

de graduação UFG: a) do Curso Intercultural no Núcleo Takinahaky (Faculdade de Letras), b) da Escola de 

Veterinária e Zootecnia, c) do Instituto de Informática e d) do Instituto de Ciências Biológicas. 

Campo de estágio curricular não obrigatório para estudantes do bacharelado em Nutrição. Em 2019, assim como 

em 2018, foram disponibilizadas cinco vagas, por meio de edital da PROGRAD, e passaram pelo Serviço de 

Nutrição seis estudantes. 

 

Atividades de atendimento nutricional individualizado: 

Atendimento Nutricional individualizado de pacientes em tratamento de saúde mental no Programa 

Saudavelmente, perfazendo vinte e um (21) pacientes no ano 2019, com quarenta e oito (48) consultas. A lista 

com nome dos pacientes atendidos encontra-se em anexo (Anexo 1). Em 2018, foram 30 pacientes em 

atendimento nutricional. 

 

Atividades de apoio às demandas da PRAE e demais pró reitorias UFG: 

Participação em cinco (05) reuniões com os estudantes contemplados com bolsas permanência, moradia, canguru 

e alimentação para orientações sobre os Restaurantes Universitários, Comissão Fiscalizadora do contrato 

049/2017 e demais serviços de alimentação UFG. 

Participação em três (03) bancas de avaliação das solicitações de mensalidades extras da bolsa permanência por 

estudantes da graduação. 
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Participação nas comissões de infraestrutura dos eventos Espaço das Profissões (a convite da PROGRAD) e 

Conpeex (a convite da PROEC) e supervisão das feiras de alimentação, assim como realizado em 2018. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 No ano de 2019, o Serviço de Nutrição manteve suas atividades de supervisão às unidades de alimentação 

UFG e aprimorou seus instrumentos de fiscalização técnica e de registro dos trabalhos. Também foram mantidos 

os atendimentos nutricionais individualizados a pacientes encaminhados pelo Programa Saudavelmente, a 

elaboração de materiais educativos para divulgação on-line, a divulgação de conteúdo científico em congresso, 

entre outras atividades.  

 Em 2019, o Serviço de Nutrição PRAE/UFG esteve mais presente nas unidades acadêmicas e mais 

próximo dos estudantes da UFG, por meio de sua participação em palestras, atividades do PRAE Fazendo Onda, 

reuniões com estudantes bolsistas, atendimento nutricional de estudantes e do projeto de pesquisa com moradores 

das CEUs UFG. Esta aproximação foi uma demanda da comunidade universitária e do gabinete da PRAE, bem 

como uma necessidade sentida pela equipe. As oportunidades de diálogo com os estudantes permitiram escuta de 

suas demandas, esclarecimento de dúvidas e educação em nutrição e saúde.  

 A elaboração e aprovação de um projeto de pesquisa em Comitê de Ética demanda dedicação e tempo. A 

equipe finalizou o projeto e obteve permissão para coleta de dados do projeto de pesquisa "Perfil Nutricional dos 

Moradores das Casas de Estudantes Universitários da UFG" no segundo semestre de 2019, o que foi um ponto 

positivo. O número de participantes recrutados, no entanto, ficou aquém das expectativas. Para 2020, será 

intensificada a divulgação e ampliada a agenda de coleta de dados, com isso espera-se alcançar um número maior 

de voluntários para o estudo. 

 Em relação ao atendimento nutricional individualizado a equipe enfrentou, semelhante ao que houve em 

2018, limitações quanto a estrutura física (não há sala exclusiva / fixa para atendimento) e materiais (faltam fitas 

métricas, estadiômetro e licença de software de planejamento dietético). Para 2020 esperamos manter o 

atendimento de todos os pacientes encaminhados pelo Programa Saudavelmente e que seja viabilizada a aquisição 

dos materiais e do software, além da disponibilização de consultórios fixos para atendimento em ambos os campi 

(Colemar Natal e Silva e Samambaia). 
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 Em comparação com o ano de 2018, houve trabalhos da equipe cujos números foram sustentados, 

ampliados, ou reduzidos, em função de novas demandas e das prioridades do serviço. Vale ainda ressaltar que 

entre os meses de fevereiro e novembro de 2019 houve redução de 25% no quadro de nutricionistas da equipe 

(licenças maternidade e capacitação). A fim de se ampliar o alcance das atividades e atender rapidamente e de 

maneira mais diversificada aos interesses da comunidade universitária, consideramos importante a ampliação da 

equipe. 

 

ESTUDANTES EM ATENDIMENTO NUTRICIONAL PELO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO EM 2019 

 

Matrícula Nome 

201601135 Alaor Rocha Siqueira 

201500553 Alessandro Silveira Coury 

201609575 Alexandrina Regis dos Santos 

201405646 Débora Cristina A. Rufino 

201801502 Guilherme Henrique Pires de Sousa 

201700594 Jane Kelle Marques Vilela 

201904609 Jéssica Nascimento Silva 

201510753 Leila Simone Nascimento Soares 

201704925 Leonardo da Silva Rocha 

201403559 Livyanne Gomes de Oliveira 

201704055 Mariana Godoy Garcia 
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201702776 Matheus da Silva Rodrigues 

2019100385 Meiry Edivirges Alvarenga 

2016100106 Priscila da Silva Neves Lima 

2018101341 Rafaela Francisco de Jesus 

201305463 Rodrigo Carvalho Silva 

201900121 Sanau Baltazar da Costa 

201601069 Susan Maria da G. C. dos Santos 

201106053 Talita Atahalpa Rodrigues Ferreira 

201801630 Thiago Gonçalves Barbosa 

201709182 Walace Correa Gomes 

 

ESTUDANTES COM NECESSIDADE DE RECEBER DIETAS ESPECIAIS OU DEMANDA PARA 

RETIRADA DE REFEIÇÕES POR TERCEIROS NOS RUS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 

EM 2019 

 

Nome Matrícula / CPF 

Antônia Mary Leandro Bezerra 201912842 

Bruno Henrique Rocha Silva 029.887.901-83 

Eduardo Faria de Souza 2017102385 

Kleber Lima de Oliveira 200902495 
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Rauane Maria Rocha 201706911 

Vanessa Hatxu de Moura Karajá 2017069932 

Washington Luis de Oliveira Felizberto 201707060 

 

ESTUDANTES SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA PELO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 

NO CONTEXTO DO PROJETO DE PESQUISA PERFIL NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES 

MORADORES DAS CEU UFG 

 

Nome Matrícula 

Abraão Sousa de Almeida 201708926 

Adriana Milene Rodovalho 201617257 

Antônio José Arcanjo Filho 2012082261 

Caiene Reinier Freitas Alvarenga 201703495 

Daniel Lopes Jardim 201910694 

Fabiana Sacramento Silva 201706900 

Lorrayne da Costa Cassimiro Soares 201907061 

Lucas Xavier Pittas 201207443 

Marcos Briccius 201205050 

Moisés Gomes Salvador 201203677 

Nathalia MariaTeodoro Soares 201604545 
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Nathan Leandro Lima 201600101 

Rafael da Cunha Barbosa 2016004244 

Rian Sousa Bezerra 201709118 

Ruan Gautiery dos Santos 201705574 

Vanessa Pinto Moraes 201704569 

Wálisson Pereira da Silva 201808551 
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Coordenação do Serviço Odontológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO ODONTOLÓGICO – PRAE/UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia – Ano de 2019 
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RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO 

ODONTOLÓGICO DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - 2019 

 

 

 

 

Coordenação: Ângela Barbosa Martins - Odontóloga   

e-mail institucional: angelabarbosa@ufg.com 

Fone: (62) 3209-6242 

 

 

 

EQUIPE DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO NO ANO DE 2019 

 

 

CIRURGIÕES –DENTISTAS 

Alexandre Lustosa Pereira 
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Ângela Barbosa Martins – Coordenadora do Serviço Odontológico- PRAE/UFG 

Cristiano César de Lima Santos 

Débora Péclat de Sousa 

Ernando Melo Filizzola 

Hidecazio de Oliveira Souza 

Solange Moreira da Silva 

Vivianni Araújo Amorim 

AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL: 

Andrea Rafael de Sousa Silva Gomes 

Antônia Francisca da Trindade 

Mônica Angélica dos Santos 

Sara Fernandes M. de Oliveira 

Thabyta Cristina de Oliveira 

RECEPCIONISTAS: 

Maria de Fátima Ribeiro Silva 

Maria Ferreira Filha 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE: 

Eduardo Silveira da Silva 
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CONTATO: 

Telefone: (62) 3209-6229/ (62) 3209-6242 

Endereço: Av. das Nações Unidas c/ Praça Universitária  

Setor Universitário      -    Campus Colemar Natal e Silva 

 

INTRODUÇÃO 

O Serviço Odontológico/PRAE tem como objetivo promover e cuidar da saúde bucal dos estudantes da UFG. 

Busca contribuir com a conscientização sobre a necessidade dos cuidados com a boca, suas estruturas adjacentes 

e a relação das mesmas com outras doenças. Essa contribuição é feita por meio de atendimento clínico e 

orientação. O atendimento clínico é feito no ambulatório do Serviço Odontológico, somente para estudantes de 

graduação e de baixa renda. Além da educação e orientação presencial, recentemente esse serviço tem utilizado 

os meios virtuais como Whatsapp, Instagram e Portal da PRAE na Internet.  

O serviço desenvolve atividades de orientação e prevenção em saúde bucal e realiza atendimento odontológico 

nas áreas de Urgência (pronto-atendimento), Estomatologia (diagnóstico de lesões e afecções bucais), Dentística 

Restauradora (restaurações), Periodontia (tratamento gengival), Endodontia (canal), Radiologia (radiografias) e 

Cirurgia (extrações simples).  

O Serviço Odontológico atua em consonância com os objetivos da PRAE, no sentido de oferecer apoio 

institucional para a permanência desses estudantes na UFG, com um bom aproveitamento acadêmico, até a 

conclusão de seus cursos. Essa contribuição se dá por meio do cuidado com a saúde bucal e geral e a resolução 

de situações de urgência odontológica, que poderiam prejudicar o desempenho dos estudantes nas atividades 

curriculares. Além disso, um sorriso saudável e bonito, favorece a autoestima e facilita as relações interpessoais.   
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Durante o ano de 2019, a equipe do Serviço Odontológico atuou nos seguintes projetos:  

 

I. Reestruturação do projeto “UFG mostre o seu sorriso”.  

Após busca bibliográfica e estudo sobre o assunto “Educação e Prevenção em Saúde Bucal”, a principal ação 

desenvolvida foi a elaboração da palestra educativa e informativa em saúde bucal, que abrange os principais 

temas:  

 - Importância da Saúde Bucal; 

 - Orientações e Técnicas de Higiene Bucal;  

 - Biofilme e Cálculo Dental; 

 - Principais Doenças da Boca (cárie dentária, doença periodontal, disfunção temporomandibular); 

 - Autoexame Bucal; 

 - Normas de Tratamento no Serviço Odontológico. 

 Durante o ano de 2019 a palestra foi agendada em duas unidades acadêmicas, mas, por razões externas ao 

Serviço Odontológico, não aconteceu em nenhuma delas.  

 As palestras também foram construídas para serem ministradas de forma contínua como pré-requisito para 

os estudantes que vão iniciar o tratamento no Serviço Odontológico, à exceção dos pacientes que procuram o 

serviço de urgência. 

 Com o desenvolvimento dessas palestras educativas o Serviço Odontológico passa também a 

disponibilizar esse serviço, educativo e preventivo, junto à Pró-Reitoria, quando solicitado em atividades pontuais 
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para grupos específicos. Além disso, está sendo desenvolvido um canal de comunicação, via Instagram, prestando 

informações e esclarecimentos, acerca da saúde bucal da comunidade universitária. 

 

II. Elaboração de Seção Técnica de Triagem e Agendamento para o Serviço Odontológico 

 Após estudo de modelos já implementados em outras instituições, foi elaborado um projeto para inscrição, 

triagem, agendamento e encaminhamento para tratamento odontológico dos estudantes que procuram o Serviço 

Odontológico, denominado Seção Técnica de Triagem e Agendamento (STTA). O objetivo principal é otimizar 

e agilizar o atendimento dos estudantes, com a elaboração de protocolos de inscrição, triagem, agendamento e 

encaminhamento de pacientes para tratamento odontológico no ambulatório do Serviço Odontológico e para 

outros serviços em unidades de saúde ou instituições de ensino parceiras. Assim, objetiva adicionalmente 

estimular a realização de cooperações intra e interinstitucionais através de parcerias e convênios com unidades de 

saúde e instituições de ensino da administração pública - nas esferas federal, estadual e municipal - e privada, 

para realização de atendimentos aos pacientes do Serviço Odontológico, de forma contínua ou eventual. 

 

III. Cooperação com setor de informática da PRAE 

 Colaboração técnica com informações específicas que auxiliaram o desenvolvimento do sistema 

eletrônico (SIS Odonto), incluindo a lista de procedimentos realizados nesse Serviço, informações para cadastro 

dos usuários e outras.  

Adicionalmente, foram desenvolvidas outras atividades na unidade, sendo elas: 

I - Organização do almoxarifado e estabelecimento de rotinas para recebimento, classificação, armazenamento, 

solicitação e compra dos materiais odontológicos, objetivando a otimização do uso desses materiais, 

racionalização do controle de estoque, segurança, organização e higiene da sala e a melhor utilização dos recursos 

públicos, atendendo assim os princípios de eficiência e de economicidade. 
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II - Realização de atividades de preceptoria no segundo semestre de 2019, como campo de estágio dos acadêmicos 

da Faculdade de Odontologia da UFG, quando esse serviço recebeu três estudantes dos últimos anos do curso, 

que realizaram atendimento clínico no ambulatório, tendo dois odontólogos como preceptores das atividades. 

III - Realização de perícias odontológicas agendadas pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde (SIASS). 

IV - Informatização de atividades do Serviço Odontológico como a criação de formulário eletrônico de inscrição 

para tratamento odontológico e de pesquisa de avaliação das atividades educativas, como formas inicias para 

novas alternativas empreendedoras para o serviço. 

V - Participação ativa da equipe do Serviço Odontológico nas reuniões de Planejamento e Avaliação da Pró 

Reitoria de Assuntos Estudantis, nas duas reuniões de “Qualidade de Vida no Trabalho” e nas festividades 

promovidas pela Pró-Reitoria. 

VI - Participação ativa da equipe do Serviço Odontológico nas reuniões de equipe promovidas pela Coordenação 

do Serviço Odontológico para planejamento; avaliação de desempenho e das rotinas; apresentação, discussão e 

acompanhamento do desenvolvimento dos projetos e outras. 

VII - Participação dos odontólogos em cursos específicos da área de atuação e em congressos com apresentação 

de trabalhos científicos/clínicos no Congresso Internacional de Odontologia de Goiás (CIOGO), com relevância 

internacional. 

VIII - Aprovação de uma odontóloga no curso de Mestrado Profissional “Ensino na Saúde” da Faculdade de 

Medicina da UFG. Seu estudo será na área de odontologia sustentável. Será feita uma avaliação do conhecimento 

de acadêmicos  sobre sustentabilidade em Odontologia. Abordar esse tema em todos os seus aspectos é primordial 

para toda a classe odontológica e certamente contribuirá muito com esse serviço. 

IX - Vacância de quatro servidores, sendo três odontólogos e um técnico em prótese dentária 

X - Lotação de um servidor odontólogo redistribuído do Instituto Federal Goiano para o Serviço 

Odontológico/PRAE da UFG. O servidor veio compor o quadro de profissionais, atuando nas áreas de radiologia, 

clínica geral e endodontia. 
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XI - Realização e conclusão de reforma da sala de radiologia, onde foi instalado novo aparelho de Raio X 

Odontológico. Além da realização dos exames radiológicos, o novo radiologista iniciou a emissão dos laudos, o 

que contribui muito para o diagnóstico, planejamento e tratamento odontológico.  

XII - Efetivação de parceria com a Faculdade de Odontologia/UFG, que disponibilizou um servidor para realizar 

assistência técnica semanal para os equipamentos odontológicos da unidade. Continuidade da parceria para 

realização de exames radiológicos e lavagem de jalecos. 

XIII - O Serviço Odontológico, a partir do ano de 2019, está à disposição da comunidade universitária em turnos 

contínuos, das 7:00 às 19:00 horas, ampliando o acesso e o atendimento.  

 

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 

Concomitantemente a essas atividades, foram realizados os atendimentos clínicos aos usuários do Serviço 

Odontológico. Os registros quantitativos dos procedimentos executados foram contabilizados pelos odontólogos 

que realizaram os atendimentos e são apresentados na tabela a seguir: 

 

PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO NÚMERO DE 

PROCEDIMENTOS 

REALIZADOS  

Pacientes agendados 1164 

Faltas 270 

Consulta/Exame clínico 558 

Or. higiene Oral 137 

RX Periapical 35 

RX Bite-wing 48 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os dados apresentados neste documento foram extraídos da base de dados pela DISA/PRAE. 

 

Relatório de atividades PRAE/UFG – 2019. 02/12/2019 – Página 118 de 120 

Urgência 291 

Aum. Coroa Clínica 3 

Raspagem 470 

Profilaxia/Polimento 172 

Apl. Tópica de flúor 49 

Selante 36 

Anestesia 294 

Abertura coronária 40 

Condutometria 7 

Biomecânica 4 

Obturação de canal 2 

Preparo de cavidade 384 

Proteção dent./polpa 586 

Rest Amálgama 42 

Rest Amalg. + 1 face 42 

Clareamento dental 1 

Rest. Resina 327 

Rest Resina Reconstrução de Ângulo 8 

Rest. Ionômero 34 

Capeamento 46 
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Pulpotomia 1 

Desgaste Oclusal 25 

Restauração temporária 53 

Sindesm./Odontosecção 5 

Exodontia 24 

Sutura 28 

Mold RMF 16 

Prova RMF 13 

Ciment. RMF 18 

Preparo de Met. Cerâmica 4 

Moldagem de Met.Cerâmica 4 

Prova Met. Cerâmica 4 

Ciment. Met. Cerâmica 10 

Outoros Procedimentos 99 

Tratamento concluído 135 

Estudantes atendidos 677 

Servidores atendidos 81 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

No ano de 2019, a equipe do Serviço Odontológico ampliou sua atuação para além do atendimento ambulatorial. 

Essa era uma demanda antiga de parte da equipe e que foi sugerida e estimulada pela atual gestão da PRAE. O 
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envolvimento de toda equipe no planejamento e na execução das atividades, a ampliação das atividades 

educativas, as ações para organização interna, são os principais avanços nesse sentido.  

É importante ressaltar também, que a produção quantitativa de 2019 foi influenciada pela aposentadoria de três 

cirurgiões-dentistas, sendo que somente uma das vagas foi preenchida, a partir do mês de junho. Além disso, uma 

odontóloga entrou em licença para capacitação em agosto de 2019. Houve interrupção nos atendimentos por 

defeito na autoclave, reforma da sala de RX e falta de energia. Não houve atendimento em 14 dias de 2019 devido 

a reuniões de equipe, reuniões da PRAE, paralisações da categoria de T.A.s e confraternização da PRAE. 

Fazem-se necessários o cuidado e a constância na reorganização interna do Serviço, desde a inscrição e o 

agendamento dos estudantes, passando pela dinâmica da realização dos atendimentos e da atuação da equipe 

auxiliar, visando ampliar o número de pacientes atendidos e a resolução mais ágil das demandas. 


