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A PRAE, ao final desse triênio, caminha para a conclusão da gestão 2018-2021, com muitos 

feitos, mudanças e realizações positivas, mas com o desafio de concluir a gestão com um orçamento menor e 

insuficiente para a demanda da Assistência Estudantil. 

A travessia de uma pandemia mundial em saúde pública, no meio da gestão, interpelou o 

processo em curso e impôs vários e novos desafios. Todo o esforço empreendido se voltou para a manutenção 

dos estudantes na Universidade, não obstante o adoecimento, a morte, a incerteza e a insegurança que circunda 

uma nação sem política definida para o enfrentamento coletivo dessa devastadora crise sanitária, social e 

econômica, agravada pela evidente fragilidade de um planejamento sério, contundente e eficaz para a 

superação dessa realidade o mais rápido possível. 

Entramos no último ano com novas mudanças, agora sem necessariamente planejar a 

melhoria e sim, adequar aos recursos disponíveis, aquelas ações que são ainda mais imprescindíveis para 

garantir o direito à educação, sobretudo aos estudantes de baixa renda, cotistas e oriundos de quilombos e 

aldeias indígenas.  

Mas seguimos firmes com a esperança de que a ciência, a política social e a educação são 

pilares da democracia, do desenvolvimento e da luta para a redução da desigualdade e evolução da cidadania 

e da civilidade no planeta. 

 

Goiânia, fevereiro de 2021. 

 

Equipe PRAE/UFG 
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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 Socioacadêmicos), 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 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 
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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 forma direta e/ou 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.  

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 9.350 36% 

78% 
3.727 

78% 
2.756 

100% De 0,5 a 1,0 7.136 27% 2.655 927 
De 1,0 a 1,5 3.662 14% 1.192 194 

  Maior que 1,5 4.490 17%   1.277       
Totais 24.638    9.714  3.877  
Sem informação da renda per capita   1.281  3%   863       

Fonte: Plataforma Analisa Dados UFG-DISA/PRAE, em 15/12/2020. 

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 
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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. 

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. 

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. 

Em 2020, devido a pandemia provocada pelo COVID19, e com consequente fechamento dos 

Restaurantes Universitários, cessamento das atividades didáticas no primeiro semestre 2020 com retorno no 

segundo semestre com atividades remotas, houve um decréscimo importante nos atendimentos indiretos e um 

crescimento relevante nos atendimentos diretos (bolsas). Desta forma, como informado na tabela acima, 

atendemos 8.943 estudantes, com a maioria dos atendidos (83%) apresentando renda familiar mensal bruta 

inferior ou igual a 1,5 salários-mínimos.  

Outra ação importante foram as reformas das Casas de Estudantes Universitários (CEU) 1, 3 e 5, 

Restaurante Universitário 1 (RU 1) e Centro Esportivo Campus Samambaia (CECAS).  

Desta forma, para estas casas realizou-se uma ampla reforma abrangendo: 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 
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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 passou por reforma completa em todos os seus aspectos. 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.  

A CEU 5 conta agora com novas instalações hidrosanitárias, novos circuitos elétricos nos quartos e de 

segurança e melhorias importantes no combate a incêndio. O CECAS teve corrigidas áreas de 

impermeabilização, adequação e nova pintura da quadra, substituição de revestimentos e melhorias na 

segurança.  

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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Acompanhamento Estudantil 

 

O acompanhamento estudantil é de responsabilidade da Diretoria da Atenção Estudantil que apresenta a seguir 

as principais ações realizadas em 2020. 

PORTARIA QUE COMPÕE A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE 

REFORMA DAS CEUs 

Esta comissão está instituída pela PORTARIA SEI Nº 1, DE 13 DE JANEIRO DE 2020 e é composta pela 

Diretora da DAE, dois representantes do Serviço Social da PRAE e onze estudantes moradores. Esta comissão 

tem por finalidade acompanhar as obras referentes às reformas nas CEUs I, III e V e articular com a PRAE e 

solução de possíveis entraves entre empresa responsável e SEINFRA.  

 

ACOMPANHAMENTO DAS BOLSAS PERMANÊNCIA, ALIMENTAÇÃO, MORADIA E 

CANGURU 

Este acompanhamento se dá por meio do envio de e-mail cadastrado no SIGAA a todos os estudantes que 

apresentaram Reprovação por Falta (RF) ou Reprovação por Média e Falta (RMF) nos primeiros e segundos 

semestres de 2019 a fim de que os mesmos apresentem suas justificativas para tais reprovações. 

No ano de 2020 com o advento da pandemia por Covid-19 e a suspensão do calendário acadêmico, a PRAE 

estendeu o prazo para envio dessas justificativas do dia 31 de março de 2020 para 29 de maio de 2020 

conforme a PORTARIA SEI Nº 7, DE 30 DE MARÇO DE 2020. 

Na ocasião foram enviados e-mails a 802 estudantes. Com o aumento do prazo para o envio das 

justificativas recebemos respostas de 679 estudantes. Na análise das respostas as justificativas se ancoraram 

em três grandes eixos: adoecimento do estudante (físico e mental); dificuldade com o conteúdo ministrado na 

disciplina e necessidade de buscar emprego para sustento da família. 

Entendendo que o cenário de pandemia agravou ainda mais as condições de vida dos estudantes e que era 

necesário unir estratégias para evitar ao máximo a evasão dos estudantes, a PRAE decidiu por manter o repasso 

financeiro a todos os estudantes. Neste momento a DAE encaminhou e-mail a todos os 802 estudantes com 

reprovação chamando a atenção para manterem suas matrículas ativas e se matricularem em atividades 

acadêmicas no propósito de avançarem na conclusão do curso.  

APOIO PARA ESTUDANTES MORADORES DE CEU RETORNAREM PARA SUA CIDADE DE 
ORIGEM EM FUNÇÃO DA COVID-19 
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Diante da piora do quadro epidemiológico brasileiro, quanto à contaminação crescente do COVID-19, a 

superlotação dos serviços de saúde e consequente dificuldade de atendimento e a urgente necessidade de evitar 

aglomerações e considerando as exponenciais dificuldades em garantir os insumos e os serviços de limpeza; 

a alimentação, em virtude da redução drástica do número de trabalhadores das empresas terceirizadas, a 

ausência de atividades presenciais na maioria dos cursos de graduação, a PRAE recomendou o retorno 

imediato dos estudantes moradores de CEU para as suas cidades de origem. 

Nesta ocasião a DAE providenciou a compra de 13 passagens terrestres para os estudantes que 

manifestaram interesse e solicitaram o retorno para casa. 

PORTARIA PARA REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA ALIMENTAÇÃO EM 
FUNÇÃO DA COVID-19 

A PORTARIA SEI Nº 6, DE 23 DE MARÇO DE 2020 considera o impacto social do fechamento do RU 

na vida de grande parte dos estudantes que dependem desse equipamento público para fazer suas refeições e 

determina o repasse financeiro emergencial no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A DAE 

acompanhou as demandas que foram surgindo para serem avaliadas pelo Serviço Social ao longo do ano de 

2020 no tocante a esta questão e ao todo, em dezembro a PRAE atendeu 1.240 estudantes. 

 

EDITAL PRAE/UFG Nº 134/2020 PARA OS PROGRAMAS: PERMANÊNCIA E/OU MORADIA 
ESTUDANTIL - MODALIDADE BOLSA MORADIA 

A DAE deu continuidade ao Edital UFG/PRAE Nº 04/2020 de 06 de março de 2020 que selecionou 300 

estudantes para a isenção no Restaurante Universitário, 55 para Casa de Estudante Universitário e 10 

estudantes para repasse alimentação do Campus Aparecida de Goiânia. Esta medida foi tomada, apesar do 

cenário de pandemia, para garantir aos estudantes sua vaga na assistência estudantil visando a diminuição na 

evasão. 

COMUNICADOS E AÇÕES PARA MITIGAR A CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 NAS CEUs 

À medida que o cenário epidemiológico da COVID-19 em Goiás foi aumetando, as recomendações de 

organismos internacionais, do Ministério da Saúde do Brasil, bem como as decisões constantes nos 

Comunicados Oficiais foram sendo publicados, a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) por meio da 

DAE em parceria com membros do Comitê UFG para o Gerenciamento da crise COVID-19 de elaborou  10 

documentos de orientação e regramento quanto aos cuidados para evitar a contaminação dos moradores de 

Casa de Estudante por Covid-19. São eles contidos no Processo SEI N. 23070013478/2020-23: Mensagem 

SEI nº 5/2020-PRAE; Mensagem SEI nº 9/2020-PRAE; Mensagem SEI nº 10/2020-PRAE; Mensagem SEI 

nº 12/2020-PRAE; OFÍCIO Nº 85/2020/PRAE/UFG; OFÍCIO Nº 86/2020/PRAE/UFG; OFÍCIO 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      12 

CIRCULAR Nº 22/2020/PRAE/UFG; OFÍCIO Nº 273/2020/PRAE/UFG; OFÍCIO Nº 430/2020/PRAE/UFG; 

OFÍCIO Nº 434/2020/PRAE/UFG. 

Para além dos comunicados oficiais enviados por e-mail e mensagem de telefone via aplicativo whatapp 

foram realizadas reuniões mensais (março a dezembro) com as coordenações da CEU via google meet para 

tratar das estratégias de cuidado com a Covid-19 no ambiente da CEU. 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA H1N1 PARA ESTUDANTES MORADORES DE CEU 

No dia 25 de maio de 2020 a PRAE em parceria com a Faculdade de Enfermagem e Secretaria Municipal 

de Saúde realizou a campanha de vacinação contra H1N1 nas CEUs – UFG, na ocasião foram vacinados 72 

estudantes. 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PRAE.com.VC 

O PRAE.com.VC é um projeto que tem por objetivo estabelecer espaços virtuais de cuidado à saúde dos 

estudantes e é aberto também a todos da comunidade UFG. De junho a dezembro de 2020 foram realizados 

22 encontros, nas sextas-feiras das 16:00 as 18:00 pela plataforma google meet e contou com a participação 

dos serviços da PRAE abordando temas de saúde mental, saúde física, alimentação, cuidados odontológicos 

dentre outros. 

REALIZAÇÃO DE LIVES PELO YOUTUBE DA UFG SOBRE SAÚDE MENTAL E TEMPOS DE 
ATIVIDADES REMOTAS 

O projeto “Saúde Mental em tempos de atividades remotas” tem por objetivo estabelecer discussões sobre 

os desafios e possibilidades de cuidado em saúde mental durante o período de pandemia e isolamento social. 

Foram realizadas 30 lives no Canal do Youtube UFG Oficial e contou com a participação de vários 

profissionais de saúde abordando diversos temas com a mediação de algum estudante da UFG. Para a 

realização das Lives tivemos a parceria da SECOM (arte, divulgação e certificação), UFG Digital (manejo da 

plataforma digital), RECUID e LAEN como parceiros nas mediações e discussões. 

ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES NO RETORNO PARA AS CEUs 

A DAE acompanhou todos os estudantes moradores que solicitaram retorno para a Moradia Estudantil 

construindo um fluxo de entrada com data para início da quarentena e observação de possíveis sinais e 

sintomas de Covid-19.  

O fluxo segue a seguinte orientação: 

1) estudante envia a solicitação de retorno para a CEU com data provável do retorno, justificativa e 

comprovante de matrícula em disciplina para dae.prae@ufg.br 
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2) a DAE avalia a quantidade de pessoas em quarentena por Covid-19 na CEU e autoriza a entrada 

com recomendações quanto aos cuidados; 

3) a DAE comunica a coordenação da CEU e o estudante interessado sobre a decisão.  

PESQUISA JUNTO AOS ESTUDANTES SOBRE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DURANTE O 
PERÍODO DE QUARENTENA 

A PRAE realizou entre julho e agosto de 2020 uma pesquisa sobre as condições de saúde dos estudantes 

por meio de consulta enviada ao e-mail de todos os estudantes da UFG cadastrados no SIGAA. Obtivemos 

respostas de 2.259 estudantes com os seguintes resultados: 

Ø 95% isolamento social 

Ø 33% faz uso de medicação (ansiedade; depressão; anticonceptivos e outros); 

Ø 38% relata violência doméstica/sexual 

Ø 51% famliar ou amigo adoeceu por covid 

Ø 13% famliar ou amigo faleceu por covid 

Ø 52% dormindo menos que de costume 

Ø 66% sente-se mais nervoso(a) e tenso(a) 

Ø 40% menos prazer nas atividades do dia a dia 

Ø 48% se sentindo infeliz e deprimido  

Ø 44% perdeu a confiança em si mesmo 

Ø 43% sentindo-se inútil 

Ø 38% sentido ultrapassado pelos acontecimentos e incapaz de superar minhas dificuldades  

Ø 19% Tenho usado medicamento, álcool e outras drogas para aliviar desconfortos e sofrimento 

Ø 44% Tenho me sentido seguro com minha rede de apoio menos que de costume 

Ø 74% Preocupações com recursos financeiros 

RESPOSTAS SOBRE AS PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES: 
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RESPOSTAS SOBRE COMO A PRAE PODE APOIÁ-LO NESSE MOMENTO 
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RECEBIMENTO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS E DE PANO PELO PROJETO UFG-EPI 

Em novembro de 2020 a PRAE recebeu 750 máscaras de tecido e 350 máscaras cirúrgicas a serem 

distribuídas aos estudantes de baixa renda quando as atividades da UFG começarem a ser presenciais. 

Até o momento foram entregues 100 máscaras cirúrgicas para os moradores de CEU que tiveram o 

diagnostico de Covid-19 confirmado. 

Estas máscaras irão compor os kits de EPIs a serem entregues aos estudantes que irão realizar atividades 

presenciais no semestre de 2020.2 e 2021.1. 

 

PORTARIA PARA REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

A PORTARIA SEI Nº 26, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 estabelece o repasse financeiro emergencial 

único no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para contribuir com a aquisição de 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), no contexto de crise sanitária instalada pela 

COVID19, com o objetivo de contribuir para viabilizar a retomada presencial de atividades acadêmicas na 

forma de Atividades Práticas Emergenciais (APEs) que ocorreram no período de 04 a 22 de janeiro de 2021. 

Esta iniciativa contemplou 99 estudantes de vários cursos de graduação e foi necessária para viabilizar a 

volta segura dos estudantes às atividades práticas emergenciais até que a compra dos EPI seja concluída. 
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COMPRA DE EPI PARA RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA UFG 

Para que a UFG possa voltar as atividades presenciais de maneira segura, a PRAE viabilizou a compra de 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) a serem entregues aos estudantes de Baixa Renda. 

Serão oferecidos 1.000 kits contendo: máscara cirúrgica ou N95, avental descartável e protetor de face. 

O fluxo para atendimento aos estudantes está construído, até o momento, da seguinte forma: 

1) estudante faz sua matrícula em disciplina presencial e comunica a Unidade Acadêmica de sua 

necessidade de EPI; 

2) a UA envia para a PRAE o nome dos estudantes que manifestaram necessidade; 

3) a PRAE faz a avaliação socioeconômica dos estudantes; 

4) a PRAE envia a UA a quantidade de kits suficientes para aqueles estudantes 

5) a UA distribui para os estudantes. 

 

Protagonismo Estudantil 

As ações articuladas com os vários atores e categorias discentes é de responsabilidade da Diretoria da 

Articulação Acadêmica – DAA, que lista suas principais ações desenvolvidas. 

AÇÃO SOLIDÁRIA ESTUDANTIL 

A UFG mobilizou-se na luta contra a COVID-19 e a campanha foi uma Ação Solidária que tem como 

propósito articular o protagonismo estudantil, com caráter solidário e voltada para contribuir com o 

enfrentamento da fome e privações em tempos de incertezas pela crise decorrente da pandemia mundial - 

Covid-19.   

Idealizado pelos representantes das Atléticas e Diretório Central dos Estudantes (DCE), esta campanha 

teve o apoio da PRAE, PROEC, SECOM e Divisão de Transportes da UFG, com o objetivo de arrecadar 

alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza para atender estudantes da UFG e servidores terceirizados 

em situação de necessidade e/ou insuficiência de recursos para atravessar esse momento. 

Também contou com o apoio das demais entidades estudantis representativas, como os Centros 

Acadêmicos, Grupos de Estudo, Empresas Juniores e Ligas Acadêmicas a se engajar na campanha. 

As doações (Arroz, leite, feijão, óleo, macarrão, sabonete, creme dental, detergente, molho de tomate, 

farinha de milho, açúcar, café, sabão em barra) foram recebidas na PRAE e Sobre a entrega das cestas, os 
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estudantes e terceirizados que preencheram o formulário no site da PRAE poderiam fazer a retirada de sua 

cesta na sala do Serviço Social da PRAE nos dias e horários agendados para evitar aglomerações. ⠀ 

Abaixo apresentamos a prestação de contas do programa UFG Solidária realizado entre os meses 

de maio a dezembro de 2020. Tal programa consistiu na doação de cestas básicas a comunidade universitária 

beneficiando alunos e trabalhadores terceirizados que atuam na instituição. Ao todo foram arrecadadas e 

doadas 324 cestas, sendo que do total da arrecadação 264 cestas já vieram prontas, conforme  se observa nos 

termos de doação agregados no documento 1793584, e as outras 60 cestas foram confeccionadas pela equipe 

da PRAE a um preço médio de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada uma. O valor médio da cesta surgiu a partir 

de 4 cotações em diferentes supermercados realizadas nos dias 25 e 26 de maio. Das 324 cestas doadas 212 

foram para alunos e 112 foram para trabalhadores terceirizados, representando 65,43% e 35,56% do montante 

doado, respectivamente. Considerando-se o preço médio de cada cesta como sendo de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais) o valor total doado em cestas básicas é R$ 11.340 (onze mil trezentos e quarenta reais) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resumo das doações Ação Solidária Estudantil 

 

FEIRA VIRTUAL DOS(AS) ESTUDANTES DA UFG 

Em 2020 A Universidade Federal de Goiás, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), no uso 

de suas atribuições, tornou público para conhecimento geral, que se encontra aberta a CHAMADA PÚBLICA 

para credenciamento de acadêmicos(as) interessados(as) em participar da Feira Virtual dos(as) estudantes da 

UFG. 

A presente chamada teve por objetivo o credenciamento de estudantes da UFG com a finalidade de 

comercialização virtual de produtos de origem. 

a) orgânica, agroecológica ou de base agroecológica; 

b) artesanal, manipulados a partir de matéria prima de origem orgânica e/ou agroecológica; 

c) autoral, de origem de manufatura do proponente ou da unidade de produção, sendo vedada a venda de 

produtos de terceiros. 

Cestas 

Arrecadadas 

Cestas 

doadas 

Cestas doadas 

para alunos  

Cestas doadas para 

terceirizados 

Preço médio 

da cesta 

Valor total 

doado  

324 324 212 112 R$ 35,00 R$ 11.340 
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A UFG disponibilizou uma plataforma no Portal da PRAE, www.prae.ufg.br, para exposição dos produtos. A 

feira aconteceu com inscrições em fluxo contínuo via formulário específico que será divulgado no Portal da 

PRAE. 

Os interessados se inscreveram, indicando as categorias no formulário, dentre as seguintes: 

a) Horticultura e produtos para cultivo: compreende produtos advindos do sistema de produção do 

inscrito, seja ele possuidor de certificação orgânica ou de produção de base agroecológica. Os produtos 

são: Hortifrutis; ervas; verduras; mudas; plantas ornamentais; fertilizantes e biodefensivos orgânicos. 

b) Higiene pessoal e fitoterápicos: diz respeito à produção de plantas medicinais e fitoterápicas. Esta 

categoria inclui os produtos: Ervas; cosméticos naturais; fitoterápicos; óleos essenciais; e extratos de 

plantas. 

c) Alimento beneficiado: produtos beneficiados a partir de matéria-prima natural orgânica ou de base 

agroecológica que promovam a alimentação saudável e não industrializada. Os produtos são: bolos; 

tortas; conservas; bombons; doces; e antepastos. 

d) Artesanato: compreendido como trabalho manual, utilizando-se de matéria-prima natural, feita pela 

produção de uma artesã (ão), abrangendo também as técnicas de upcycling (processo de criar algo 

novo e melhor a partir de itens antigos e descartados), reutilização e reciclagem na criação da arte. 

Incluem os seguintes produtos: Bio-jóias; artigos de decoração; esculturas; pinturas; cerâmica; 

Upcycling; e artigos reciclados; 

d) Outras, ou seja, produtos que não se enquadram em nas categorias acima. 

Para a avaliação das propostas, a PRAE instituiu uma Comissão de Avaliação, composta por um representante 

da PRAE, um representante estudantil, um representante da Coordenação de Assuntos Estudantis das 

Unidades Acadêmicas. Ao todo foram recebidas 47 propostas e 41 foram contempladas, subdivididas em 2 

grandes eixos: Serviços e materiais e o sítio teve 2720 visualizações nesse período. 

RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 28/2020 

Articulação intensa entre a DAA e CIdarq para a elaboração de um fluxo de peticionamento das 

Entidades Estudantis que que atendesse e fosse unificado para todas as Pró Reitorias (Tabela 1). 

Tabela 1: Lista de documentos necessários para o peticionamento 
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Processo Unidade que 
receberá 

Documentos 

Administração Geral: 

Reconhecimento de Entidade de 

Representação Estudantil da 

Graduação 

PRAE • Documento de fundação / instituição (complementar) 
• Ata de eleição (complementar) 
• Certidão de ata do Conselho Diretor (complementar) 

Administração Geral: 

Reconhecimento de Entidade 

Estudantil Esportiva 

PRAE • Documento de fundação / instituição (Essencial) 
• Ata de eleição (Essencial) 
• Certidão de ata do Conselho Diretor. [Pode ser 1 ou vários] (1 Essencial) 
• + Certidão(ões) de ata do(s) Conselho(s) Diretor(es). (complementares) 

Administração Geral: 

Reconhecimento de Entidade 

Estudantil Empreendedora 

PRPI • Documento de fundação / instituição (complementar) 
• Ata de eleição (complementar) 
• Certidão de ata do Conselho Diretor (complementar) 

Administração Geral: 

Reconhecimento de Entidade 

Estudantil Cultural e Social 

PROEC • Documento de fundação / instituição (Essencial) 
• Ata de eleição (Essencial) 
• Certidão de ata do Conselho Diretor. [Pode ser 1 ou vários] (1 Essencial) 
• + Certidão(ões) de ata do(s) Conselho(s) Diretor(es). (complementares) 

Administração Geral: 

Reconhecimento de Entidade de 

Estudo e Pesquisa da graduação 

PROGRAD • Documento de fundação / instituição (Essencial) 
• Ata de eleição (Essencial) 
• Certidão de ata do Conselho Diretor. [Pode ser 1 ou vários] (1 Essencial) 
• + Certidão(ões) de ata do(s) Conselho(s) Diretor(es). (complementares) 

Administração Geral: 

Reconhecimento de Entidade de 

Representação Estudantil da Pós-

Graduação 

PRPG • Documento de fundação / instituição (Essencial) 
• Ata de eleição (Essencial) 
• Certidão de ata do Conselho Diretor. [Pode ser 1 ou vários] (1 Essencial) 
• + Certidão(ões) de ata do(s) Conselho(s) Diretor(es). (complementares) 

Administração Geral: 

Reconhecimento de Entidade 

Estudantil de Estudo e Pesquisa da 

Pós-Graduação 

PRPG • Documento de fundação / instituição (Essencial) 
• Ata de eleição (Essencial) 
• Certidão de ata do Conselho Diretor. [Pode ser 1 ou vários] (1 Essencial) 
• + Certidão(ões) de ata do(s) Conselho(s) Diretor(es). (complementares) 

 

Especificamente sobre os Procedimentos de reconhecimento e classificação institucional das 

Entidades de Representação Estudantil (ERE) e das Entidades Estudantis Esportivas (EEEs), a PRAE 

elaborou uma Instrução Normativa (PRAE 01/2020, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020) que trata 

dos Procedimentos de Reconhecimento e Classificação Institucional das Entidades de Representação 

Estudantil (ERE) e das Entidades Estudantis Esportivas (EEEs). 
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Constituem procedimentos de reconhecimento e classificação institucional da Entidades de 

Representação Estudantil (ERE) e das Entidades Estudantis Esportivas (EEEs) pela PRAE: 

Art. 1 º  -  Entidades de Representação Estudantil (ERE): 

1. Peticionamento eletrônico – acesso externo – Administração Geral: Reconhecimento de Entidade de 

Representação Estudantil da Graduação 

2. Para solicitar seu reconhecimento, a entidade terá que apresentar à PRAE as seguintes 

documentações: 

• Essencial: 

o requerimento de reconhecimento (Peticionamento eletrônico) 

• Complementares: 

o cópia de documento de fundação / instituição 

o ata de eleição nos termos do art. 17 da resolução 

o certidão de ata do(s) Conselho(s) Diretor(es) da(s) Unidade(s) Acadêmica(s) aos quais 

pertencem os estudantes envolvidos com aprovação por esse(s) Conselho(s) do pedido de 

reconhecimento da entidade estudantil perante a UFG. 

Art. 2 º - Entidades Estudantis Esportivas (EEEs): 

1. Peticionamento eletrônico – acesso externo – Administração Geral: Reconhecimento de Entidade 

Estudantil Esportiva. 

2. Documentos: para solicitar seu reconhecimento, a entidade terá que apresentar à PRAE as seguintes 

documentações: 

• Essencial: 

o requerimento de reconhecimento (Peticionamento eletrônico) 

o cópia de documento de fundação / instituição 

o ata de eleição nos termos do art. 17 da Resolução 

o certidão de ata do(s) Conselho(s) Diretor(es) da(s) Unidade(s) Acadêmica(s) aos quais 

pertencem os estudantes envolvidos com aprovação por esse(s) Conselho(s) do pedido de 

reconhecimento da entidade estudantil perante a UFG. 

  

Após o envio das documentações via SEI, estas estão sendo analisadas pela Diretoria da 

Articulação Acadêmica - DAA/PRAE, juntamente com a Coordenação de Esporte e Lazer e um 

representante da secretaria da PRAE, os quais constituirão uma banca, que emitirá um parecer 

conjuntamente assinado pelos seus membros, a respeito do reconhecimento e classificação institucional da 

Entidades Estudantil.  

Na sequência e por fim, o parecer será encaminhado à  Pró Reitora de Assuntos Estudantis 

da UFG para emissão de Portaria. 

Segue abaixo a síntese dos peticionamentos até o momento (Tabela 2). 

A síntese dos peticionamentos até o presente momento encontra-se no sítio https://prae.ufg.br/p/34276-

resolucoes  
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https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/93/o/RESOLUCAO_28_SINTESE_PROCESSOS.pdf?1614013892 

MANUTENÇÃO DAS CASAS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

PRAE potencializa o trabalho junto a Seinfra para melhorar a manutenção das casas 

- Reuniões entre PRAE, Seinfra e coordenadores das casas para ouvir as demandas que seriam atendidas com 

o Cartão de Suprimento de Fundos. Neste ano realizamos dedetização, manutenção dos fogões, manutenção 

das máquinas de lavar, conservação, limpeza e roçagem, manutenção hidráulica, confecção de sabão dentre 

outros. 

- Reuniões entre PRAE, Seinfra e coordenadores das casas para acompanhamento da reforma das casas, tendo 

a participação dos estudantes. 

- Encaminhamento e acompanhamento das requisições de manutenção das casas para a Seinfra; 

- Temos diversos outros investimentos em manutenção, com mais de 400 Ordens de Serviço concluídas, além 

de despesas com limpeza e segurança. 

 
PLANO EMERGENCIAL DE CONECTIVIDADE  

A PRAE apresenta o relatório sobre o Ensino Remoto Emergencial (ERE) e sobre o Plano Emergencial 

de Conectividade (PEC/PRAE/UFG) e as planilha que acompanham o processo, sendo também expressadas 

aqui. 

A PEC buscou contribuir com o acesso dos estudantes de baixa renda à internet e permitir o uso das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) em atividades acadêmicas de graduação 

presencial no contexto da pandemia em saúde pública e isolamento social como medida de proteção e 

prevenção à contaminação. Foi destinado a estudantes da graduação presencial que se declarem sem condições 

financeiras para ter acesso à internet, que apresentem renda bruta mensal familiar per capita menor que um 

salário-mínimo e meio e que estejam matriculados em disciplinas que sejam realizadas com TDICs. 

Especificamente para o ERE, a PRAE contribuiu com as seguintes formas de atendimento aos 

estudantes de baixa renda:  

a) Auxílio internet: Portaria PRAE nº 10 e 14: Pacote de dados:  foi realizado o repasse mensal ao 

estudante de Graduação presencial Goiânia e Goiás, no valor de R$ 50,00 (julho e agosto – em virtude 

dos Núcleos Livres), e valor de R$ 100,00 (setembro, outubro, novembro e dezembro). Em outubro, 

os estudantes que receberam o valor de R$ 100,00 do auxílio internet migraram para o Projeto Alunos 

Conectados MEC/RNP (Tabela 1 e Figura 1). O pagamento foi interrompido após a migração. Tivemos 

a distribuição do chip da Claro com um pacote de dados de 20 Gb. A continuação do pagamento dos 
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R$ 100,00 foi somente para os estudantes que se encontram em regiões em que não há sinal de internet 

pelo CHIP como por exemplo, regiões que só funcionam via a rádio.   

Tabela 1. Número de atendidos: Portaria PRAE nº 10 e 14 distribuídos por per capita e meses. 

 

Figura 1. Número de atendidos: Portaria PRAE nº 10 e 14 distribuídos por per capita. 

 

 

b) Edital SeTI/PRAE/UFG Nº 183/2020: O Projeto MEC/RNP/Aluno Conectado disponibilizou desde 

o dia 16 de outubro de 2020 aos estudantes de Graduação / Pós graduação / CEPAE, um chip para 

celular com um pacote de dados de 20 Gb, que possibilitou o acesso às ferramentas de aprendizagem 

através do aparelho celular ou tablet. Os estudantes que tiverem com acesso de internet sem fio também 

utilizaram o celular ou tablet com o chip fornecido como roteador para esses aparelhos (Tabela 2, 

Figura 2, 3 e 4).  

Tabela 2. Número de atendidos: Edital SeTI/PRAE/UFG Nº 183/2020 distribuídos por per capita e 

categorias (Graduação / Pós graduação / CEPAE). 
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SeTI/PRAE/UFG Nº 

183/2020 / Chip do MeC 

 Graduação UFG (n=604) 

De 0 a 

1,5 

salários-

mínimos:  

De 0 a 0,5 388 57% 32 67% 13  43% 

De 0,5 a 1,0 218 33% 13 27% 7 23% 

De 1,0 a 1,5 77 10% 4 6% 10 33% 

Figura 2. Número de atendidos na Graduação, CEPAE e Pós Graduação – Chip do MEC. 

  

604

49 30

Graduação	UFG CEPAE Pós-Graduação	UFG

SeTI/PRAE/UFG	Nº	183/2020	/	Chip	do	
MeC

Total	de	atendidos
Chips	entregues	até	18/11
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Figura 3. Número de atendidos na Graduação, CEPAE e Pós Graduação – Chip do MEC distribuídos por faixa 

per capita. 

 

Figura 4. Percentual de atendidos na Graduação, CEPAE e Pós Graduação – Chip do MEC distribuídos por 

faixa per capita. 
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De	0	a	0,5 De	0,5	a	1,0 De	1,0	a	1,5

SeTI/PRAE/UFG	Nº	183/2020	/	Chip	
do	MeC

Total	de	atendidos
Chips	entregues	até	18/11
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43%
33%

27% 23%
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Graduação	UFG CEPAE Pós-Graduação	UFG

SeTI/PRAE/UFG	Nº	183/2020	/	Chip	do	MeC
Total	de	atendidos

Chips	entregues	até	18/11
De	0	a	0,5 De	0,5	a	1,0 De	1,0	a	1,5



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      25 

c) Publicação do Edital PRAE/UFG nº 149/2020: Visou selecionar estudantes ao estudante de Graduação 

presencial Goiânia e Goiás a serem atendidos com repasse financeiro único no valor de R$ 500,00 destinado 

a contribuir com a aquisição de Equipamentos de Informática, como parte do Plano Emergencial de 

Conectividade (PEC/PRAE/UFG) (Figura 5). A distribuição das per capitas familiar mensais bruta em 

salários-mínimos dos estudantes nas faixas a) 0 a 0,5 SM; b) 0,5 a 1, SM; c) 1 a 1,5 SM; d) maior que 1,5 SM; 

apresenta, 167, 482, 16 e 1, respectivamente. 

 

 

Figura 5. Número de atendidos: Edital PRAE/UFG nº 149/2020 distribuídos por per capita. 

 d) Campanha para inclusão digital de estudantes – UFGID: a UFG, em parceria com a Associação de Egressos 

e Egressas dadUFG, lançou uma grande campanha de inclusão digital. Denominada UFG ID, o objetivo foi 

mobilizar a sociedade para a disponibilização de computadores, tablets e celulares que possam atender às 

necessidades educacionais de grande parte dos estudantes da UFG durante a pandemia. Tivemos duas 

modalidades de atendimento: Doações e empréstimo (Figura 6 e 7). 

Figura 6. Número de atendidos na Graduação, CEPAE e Pós Graduação pela UFGID distribuídos por per 

capita. 

 

Figura 7. Percentual de atendidos na Graduação, CEPAE e Pós Graduação pela UFGID distribuídos 

por per capita. 

492	
111 16201	 11 1119	 0 7

Graduação	UFG CEPAE Pós-Graduação	UFG

Campanha	UFG-ID
Total	de	Discentes	atendidos	por	
modalidade	de	ensino	e	por	renda

De	0	a	0,5 De	0,5	a	1,0 De	1,0	a	1,5
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Além disso, vale ressaltar que a PRAE, juntamente com o Centro de Informação e Documentação e Arquivo 

(CIDARQ/UFG) e Divisão de Transporte (DT/UFG) articulou o envio de mais de 40 equipamentos para 

diversos locais, atendendo as demandas de estudantes de Graduação e de Pós Graduação, conforme 

documento 1750178  e publicação no sitio da PRAE 

https://www.prae.ufg.br/news?utf8=%E2%9C%93&search=ufgid 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/93/o/pc_DESPACHADOS_PDF.pdf?1614014110  

 

Indicadores socio-acadêmicos 

A PRAE para acompanhar, avaliar e monitorar a execução e o alcance de suas ações e projetos, 

gerou um número de indicadores que possam permitir esta análise para a própria gestão, assim 

como para viabilizar a transparência de todas as ações vinculadas à Assistência Estudantil. 

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.”  

Indicadores-insumo ou de recursos: correspondem às medidas associadas à disponibilidade de recursos 

financeiros, de pessoal ou de equipamentos alocados para o desenvolvimento de uma política ou ação. Estes 

indicadores procuram avaliar os investimentos realizados em determinada política. Este indicador busca dar 

repostas às seguintes perguntas: A IFES conta com as condições necessárias e suficientes para a boa 

condução da política de Assistência Estudantil? Como mensurar isto? 

69%

91%

47%

28%

9%

32,35%

3% 0

20,58%

Graduação	UFG CEPAE Pós-Graduação	UFG

Campanha	UFG-ID
De	0	a	0,5 De	0,5	a	1,0 De	1,0	a	1,5
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a. Razão entre profissionais multidisciplinar AE/#estudantes AE - (65/15000=0,43% ou 234 por 

profissional) 

b. Razão entre orçamento AE/#estudantes - (exemplo: Pnaes+ufg+ufgid) 

c. Equipamentos para AE: computadores, casas estudantes, rest. universitários, espaços esporte e lazer, 

carros(visitas), estrutura física – como valorar? 

 

Indicadores-processo: são indicadores intermediários, que traduzem, em medidas quantitativas, o esforço 

operacional na gestão de políticas e ações. Estes indicadores procuram avaliar a gestão de determinada 

política. 

 

a) Indicador de Universalidade do Atendimento  

 

O PNAES prioriza o atendimento aos estudantes com renda familiar mensal bruta per capita inferior ou 

igual a 1,5 salários-mínimos (PC15) ou oriundos da rede pública de educação básica com renda superior 

a 1,5 salários mínimos (RP). Assim, o total de discentes qualificados e priorizados pelo PNAES 

(DPNAES) é definido por DPNAES= Total de PC15 + Total de RP. 

Este número representa o total de estudantes aptos a serem atendidos com recursos financeiros advindos 

do PNAES. Ao compararmos este número com o total de discentes da graduação presencial matriculados, 

temos o Indicador de Universalidade do Atendimento (IUNA) que mostra a cobertura necessária em cada 

IFES  

 

!"#$ = DPNAES
Total	de	estudantes	matriculados. . 100 

 

O IUNA varia de 0% a 100%. Quanto mais alto este índice, maior o número relativo de discentes 

qualificáveis para o apoio pelo PNAES. Pela última pesquisa nacional realizada pelo FONAPRACE, este 

índice foi de aproximadamente 75%. 

Indicador de RH_AE = I_RH_AE 

Número total de profissionais da equipe multidisciplinar envolvidos diretamente com a 

gestão/execução definido por I_RH_AE = Total profissionais da AE/#DPNAES 
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Indicador de Evolução do número de atendimentos, melhoria da infraestrutura (física, qualidade dos 

dados/informatização...) para atendimentos, pesquisa de satisfação, transparência: consultas públicas/ 

prestações de contas públicas. 

Indicadores-resultado: vinculados aos objetivos finais dos programas públicos que permitem avaliara 

eficácia do cumprimento das metas. Estes indicadores procuram avaliar os resultados obtidos com 

determinada política. 

 

Indicador de Alcance Global 

Para que as IFES possam medir o alcance global efetivo de suas ações, deve-se comparar o total de 

estudantes atendidos com o total de estudantes priorizados pelo PNAES e sugere-se o indicador Índice de 

Alcance Global (IAG): !$> = !"#$%	'(	)*#+'$,#(*	$#(,'-'"*
./01)2

.100 

O IAG varia de 0% a 100% e quanto mais alto este índice, melhor está sendo o atendimento em relação à 

cobertura necessária para os discentes, de forma global. Desta forma, o índice sendo 0% significa que não 

se atendeu a ninguém qualificado pelo PNAES e se for 100%, atendeu-se a todos, ou ainda cobertura 

máxima de atendimento dos priorizados pelo PNAES. 

 

Indicador de Demanda Qualificada 

Como não são todos os discentes priorizados pelo PNAES que demandam por assistência estudantil, e 

visando mensurar o atendimento à demanda qualificada, deve-se comparar o total de estudantes que 

obtiveram atendimento com o total de estudantes demandantes e que estão dentro do perfil PNAES. 

Consideramos assim o seguinte Indicador de cobertura da demanda qualificada (IDQ) 

!?@ = 34356	78	893:75;389	<8;8=>?>5749	;59	9868çõ89
34356	78	893:75;389	?5;7>75349	BC>4C>D5749	B864	EFGHI

.100 

 O IDQ varia de 0% a 100% e quanto maior este índice, indica que a IFES está atendendo um 

quantitativo maior de discentes em relação àqueles qualificados pelo PNAES e que demandaram, ou seja, 

se o índice for 0%, não se atendeu ninguém que demandou, enquanto, se for 100%, atendeu-se a todos 

demandantes. 

Legenda: 

IUNA – Indicador de Universalidade de Atendimentos 

IAG – Indicador de Alcance Global 
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IDQ – Indicador de Demanda Qualificada 

Indicador de Cobertura Qualificada 

At_qualificado= total de estudantes atendidos em Alimentação e (Moradia ou Apoio Pedagógico) 

ICQ= At_qualificado/total de estudantes atendidos pela AE 

Taxa de retenção (comparar os não atendidos com os atendidos) – ao final 

Taxa de evasão (comparar os não atendidos com os atendidos)- ao final 

Indicadores-impacto: referem-se aos efeitos e desdobramentos que decorrem da implantação das políticas. 

Indicam a ocorrência de externalidade geradas por estas políticas. Estes indicadores procuram avaliar os 

impactos de determinada política, dentro e fora das universidades. 

 

Indicador de Egressos atendidos pela AE: IE_AE definido por IE_AE= T_Grad_AE/T_ing_AE, onde 

AnoReferência do índice: AnoRef 

T_Grad_AE: Total de graduados AE que ingressaram no AnoRef-TMáximo 

T_Ing_AE: Total estudantes ingressantes no AnoRef-TMáximo e atendidos AE 

Indicador comparativo de retenção: ICRet_IES_AnoRef 

Considerar o ano AnoRef para o cálculo do ICRet_2020 

1. Criamos um banco de dados contendo dados dos estudantes com status GRADUADO em AnoRef 

com os seguintes campos: AnoIngresso, SemestreIngresso, Anoconclusao=AnoRef, 

Semestre_conclusao=SemestreRef, Identificador do estudante CPF, Matrícula, Curso, Regional,  

Atendido_AE (sim.1/não.0), Tempo médio do curso (TC_curso), Total de semestres cursados para conclusão 

do curso - #semestres trancados (TC_estudante)= Data_Baixa-Data_Ingresso-#semestres trancados. 

ITCMédio_estudante = TC_estudante/TC_curso 

2. Para cada curso, calculamos o índice do tempo de conclusão médio dos atendidos ou não pela AE, 

2a. ITCMédio_nAE=soma ITCMédio_estudante_nAE/#estudantes_nAE 

2b. ITCMédio_AE=soma ITCMédio_curso_AE/#cursos_AE. 

3. A seguir, calculamos o Índice Retenção AE do AnoRef dado por IRet_IES_AnoRef = 

ITCMédio_AE /ITCMédio_AE, o qual comparamos com o 1= o índice de retenção dos AE é o 

mesmo daqueles não atendidos. 
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Apresentamos os índices comparativo de evasão: ICRet_ano considerando os dados da UFG os quais estão 

apresentados no próximo gráfico. 

 

Indicador comparativo de evasão: I_evasao_AE_AnoRef 

Criamos um banco de dados contendo os campos: AnoRef, Curso, TMax, T_ingressantes_nAE: total de 

ingressantes no ano AnoRef-TMax não atendidos pela AE, T_excluídos_nAE: total dos excluídos não 
atendidos pela AE, e calculamos: 

T_ingressantes_AE: total de ingressantes no ano AnoRef-TMax atendidos pela AE. 

T_excluídos_AE: total de excluídos atendidos pela AE. 

Indicador de evasão do curso é definido por: I_evasao_curso_nAE=T_excluidos_nAE/T_ingressantes_AE 

Indicador de evasão do curso para estudantes atendidos pela AE. 

I_evasao_curso_AE= T_excluídos_AE/T_ingressantes_AE 

1. Cálculo dos índices de evasão por curso e também para atendidos na AE. 

2a. Calcular a média de I_evasão_curso: índice de evasão da IES não atendidos AE: 

I_evasão_média_nAE=soma de I_evasão_curso_nAE/#cursos_AE. 

2b. Calcular a média de I_evasão_curso_AE: índice de evasão da IES dos atendidos: 

I_evasão_IES_média_AE=soma de I_evasão_curso_AE/#cursos_AE. 

2. Indicador comparativo de evasão atendidos com os não atendidos 

I_evasao_AE_AnoRef= I_evasão_IES_média_AE / I_evasão_IES_média_nAE 

A comparação segue com o 1=mesma evasão dos AE e nAE. 

Apresentamos os índices considerando os dados da UFG no período 2015-2020. 

Os índices de retenção e evasão comparativos no período 2015-2020 entre aqueles estudantes 

da graduação atendidos pela Assistência Estudantil com aqueles que não o foram.  

Esta comparação é importante, pois permite-se demonstrar e enfatizar a importância das ações 

desenvolvidas pela Assistência Estudantil, e em especial, com o orçamento PNAES, para a 

permanência estudantil com claro foco na consecução da graduação. 
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Ano Índices comparativos entre atendidos pela 

Assistência Estudantil com aqueles que não o foram 

Retenção Evasão 

2015 1,0137 0,5242 

2016 1,0014 0,5346 

2017 0,9671 0,4733 

2018 0,9567 0,4881 

2019 0,9457 0,4696 

2020 0,9701 0,4460 

 

Estes dados podem ser visualizados nos dois próximos gráficos. 
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Para além dos índices que medem o que aconteceu, desenvolvemos um indicador que apresenta o desempenho 

acadêmico do estudante semestre a semestre, alertando para aqueles casos que estão com integralização não 

adequada bem como para aqueles que estão com boa integralização. Estas informações permitem desenvolver 

ações integradas a fim de minimizar a retenção e a evasão. 

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%.  

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. 
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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 conjunto dos não atendidos, temos um percentual importante com baixa 

probabilidade de consecução da graduação, o que dentro dos propósitos da PRAE devemos diminuir. 

 

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 apresentada no 

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

de Catalão (UFCat) e de Jataí (UFJ). Com a criação destas universidades, o orçamento PNAES ainda 

continuou sendo compartilhado pelas três.  
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Aqui, prestamos contas do recurso PNAES 2020 destinado à UFG. 

 

 

 

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

Rubrica 

2018 2019 2020 
Estudante

s 
atendidos 

Valor % 
Estudante

s 
atendidos 

Valor % 
Estudante

s 
atendidos 

Valor % 

Alimentação 16.454 9.232.249,65 37% 12.929 5.504.901,48 26% 9.714 4.513.609 22% 
Moradia 1.066 2.720.662,81 11% 1.047 4.118.262,57 19% 987 5.532.109 27% 

Permanência 2.593 
10.869.200,0

0 44% 2.373 6.549.100,00 30% 1.661 7.229.200 36% 
Apoio Pedagógico 405 108.025,00 0,4% 163 273.598,26 1% 144 378.625 2% 
Protagonismo/Inclu
são digital 1.782 482.823,98 2% 2.547 555.897,68 3% 1.751 620.950  3% 
Reformas/ 
Manutenção   605.255,19 2%   4.187.110,68 19%   1.738.628 9% 
Capital                   
Ações Complemen-
tares e emergenciais   604.150,35 2%   311.255,57 1%  98 172.680 1% 

Total   
30.492.367,0

0 
100

%   
24.622.366,9

8 
100

%   20.185.803 
100

% 
Fonte: DISA/PRAE em 15/12/2020. 
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Em 2020, a PRAE desenvolveu 13 Programas nos quais foram realizadas ações de atenção ao 

estudante, além de programas emergenciais de inclusão digital, incluindo fomento a conectividade (plano de 

dados) e equipamentos de informática. 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 2020, apresentando dados 

e gráficos consolidados referentes à sua execução.  

 

Período 2016-2020 

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 2020. 

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 

em dezembro de 2018, 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 2020 

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 

648 678 730 693 1.562 

Programa de Moradia Estudantil – são bolsas para 

contribuir com o pagamento de moradias para 

estudantes que não tem vaga nas CEUs. 

995 1.081 1.100 952 959 

Programa Bolsa Permanência - PNAES/UFG – são 

bolsas destinadas a contribuir com aquisição de 

material pedagógico e outros. 

1.793 1.733 1.805 1.826 1.661 

Totais anuais 3.436 3.492 3.635 3.471 4.182 

                Fonte: DISA/PRAE, em 31/12/2020. 
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                              Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2020. 

 

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. 

Em 2020, devido a pandemia provocada pelo Novo Corona vírus - COVID19, os Restaurantes Universitários 

funcionaram apenas até março. Desta forma, tivemos que repassar recursos financeiros diretamente aos 

estudantes para a alimentação dos mesmos. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Número de refeições anuais (X 1000) 843 897 776 708 85 

Recurso financeiro investido (x 

R$10.000) 
562,40 559,93 473,21 553,49 53,11 

Estudantes atendidos (X 1000) 7.370 10.905 14+262 14.244 8.865 

     Fonte: DISA/PRAE, em 31/12/2020. 
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 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. 

Alimentação 

Estudantes Atendidos 

Regional Cidade de 

Goiás 
Regional Goiânia Totais 

201

7 
2018 

201

9 
2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Isenção total no 

RU 
       3.316 3.257 3.318 

2.42

9 

3.31

6 
3.269 3.317 2.429 

Isenção parcial 

no RU 
       7.589 10.965 10.868 

6.48

0 

7.96

6 
12.467 9.612 6.480 

Bolsa 

alimentação  
237 232 203 166 75 85 102 88 312 317 305 254 

Bolsa  CEU        368 376 351 297 388 394 350 297 
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Desjejum - 

Isenção total no 

RU 

          637 1.328 938     1.317 938 

Desjejum - 

Isenção parcial 

no RU 

         1.917 1.434 534   1.917 1.418 
1.434 

 

Fonte: DISA/PRAE, em 31/12/2020. 

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 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Bolsa Permanência 111 118 103 88 1.622 1.662 1.723 1.573 1.733 1.780 1.826 1.661 

Fonte: DISA/PRAE, em 31/12/2020. 

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: 

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. 
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Programa de 
Moradia 

Estudantil – 
PME 

  
Estudantes Atendidos 

Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Bolsa Moradia 119 120 111 105 172 191 571 675 291 311 682 690 

Casa de 

Estudante 

Universitário 

    388 394 365 297 388 394 365 297 

Totais 119 120 111 105 560 585 936 972 679 705 1047 987 

Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2020. 

 

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. 

Observamos que devido a restrições orçamentárias e a pandemia instalada pelo COVID19, não houve em 2020 

o apoio por este importante programa. 

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 31/12/2020. 

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 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      41 

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 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Bolsa Acolhe  11  24 303 235 24 314 235 

Fonte: DISA/PRAE, em 31/12/2020. 

 

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. 

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. 
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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 31/12/2020. 

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 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Bolsa Canguru 1 1 1 20 73 66 21 74 67 

Fonte: DISA/PRAE, em 31/12/2020. 

 

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.  

Inserido nesta ação temos outros dois programas específicos para cursos da Faculdade de Odontologia 

(PIOdont) e da Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado, Design de Modas, Design Gráfico, Design de 

Ambientes ou Arquitetura da Universidade Federal de Goiás (PADArq). 

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. 
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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. 

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  

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.  

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. 

Programa de 
Material 

Didático – PMD 

    Estudantes atendidos 

Regional Cidade de Goiás Regional Goiânia Totais 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Apoio Financeiro  18 6  144 372 163 143 144 390 169 144 

Fonte: DISA/PRAE, EM 31/12/2020. 

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 
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Regional Goiânia 

2017 2018 2019 2020 

Bolsa Esporte e Lazer 72 49 46 53 

Participantes 588 1.870 2.193 268 

                                                     Fonte: DISA/PRAE, em 31/12/2020. 

 

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. Executamos duas modalidades 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 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 a 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.  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      45 

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; 

 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 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Apoio financeiro     1   159 97 0 159 98 

                           Fonte: DISA/PRAE, em 31/12/2020. 

 

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 2020 

Bolsas Centro de Línguas UFG 101 71 71 71 

                               Fonte: DISA/PRAE, em 15/12/2020. 
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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. 

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 documento. 
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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.  

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

Serviço de Nutrição da PRAE e estudantes. 
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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 ampliou 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. 

 

Das Metas e de seu alcance em 2020 

 

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

Ações programadas 2018-2020 2021 

Desenvolver metodologias e 

indicadores para o acompanhamento 

acadêmico dos estudantes 

Definidas novas metodologias/ 

procedimentos para o 

acompanhamento dos atendidos pela 

AE, usando o tempo de atendimento, 

perfil socioeconômico dos estudantes, 

reprovações por faltas, atendimentos 

realizados pelos Serviços PRAE. 

Criação e capacitação dos 

Coordenadores de Assuntos Estudantis 

das unidades – CAE. 

  

Consolidar as ações para o 

desenvolvimento e 

consolidação da metodologia  

de acompanhamento dos 

atendidos pela AE. 

Monitoramento constante do banco de 

dados vinculados aos estudantes 

participantes da PASE 

Foram realizadas diversas intervenções 

na metodologia de captação de dados 

no sentido de maior fidelidade. 

Implantação do Cadastro Único – 

SIGAA. 

Realizada atualização das informações 

socioeconômicas dos estudantes, tendo 

todos agora a partir de 2018. Antes 

tínhamos informações de 12 anos atrás. 

 

 

Continuidade do 

Monitoramento dos dados dos 

estudantes atendidos pela 

PRAE. 

Publicação periódica dos dados 

vinculados aos participantes da PASE 

A publicação se deu em eventos na 

UFG com periodicidade bimensal. 

Início do painel da Assistência 

Estudantil na plataforma Analisa 

Dados UFG: Módulos Per capitas, 

Atendimento Direto e Atendimento 

Indireto. Início dos procedimentos para 

disponibilizar dados da Assistência 

Estudantil no Plano de Dados Abertos. 

Realização de Reuniões Estudantis de 

Prestação de Contas da Assistência 

Estudantil. 

Conclusão dos módulos do 

painel da Assistência 

Estudantil na plataforma 

Analisa Dados UFG com a 

execução dos módulos: 

Investimentos, Informações 

dos bolsistas e Indicadores.  

Disponibilização dos dados no 

Plano de Dados Abertos. 

Realizar a Reunião Estudantil 

de Prestação de Contas da 

Assistência Estudantil. 

Desenvolver rotinas e indicadores para 

acompanhamento dos Programas 

vinculados à PRAE 

Indicador de Consecução, de retenção 

e evasão comparativa da Assistência 

Estudantil. 

Aplicar a metodologia no 

acompanhamento, 

aprimorando-a. 

Normatização e Regulamentação dos 

programas e ações da PRAE. 

Regulamentação por editais e portarias 

de todos os programas. 

 

Implantação do Conselho Consultivo 

da PASE, com ampla participação 

discente. 

 

Continuar e consolidar a 

normatização, instituindo 

portarias e visando a 

elaboração de Resolução 

específica em substituição da 

Resolução n. 47/2017 (PASE) 

Acompanhamento dos dados 

vinculados aos Restaurantes 

Universitários da UFG. 

Implantação da Coordenação 

Administrativo-Financeira de 

Edital de Licitação para 

contratação de nova empresa 

para os RUs; 
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Programas Socioestudantis que realiza 

mensalmente este acompanhamento. 

Implementação do módulo 

Atendimento Indireto na Plataforma 

Analisa Dados UFG com informações 

vinculadas aos RUs atualizadas 

diariamente. 

Aplicativo RU UFG – avaliação 

sistemática do atendimento e cardápio 

e também para comunicação com 

estudantes. 

Reestruturação da Comissão de 

Fiscalização do RU com ampla 

participação discente. 

 

Aprimoramento do sistema para 

concessão de materiais didáticos aos 

estudantes. 

Instituição de 3 novos programas: 

PIOdont, PADArq e PMD. 

Continuar o aprimoramento. 

Planejamento e execução do 

orçamento PNAES/UFG. 

Realizado com publicações mensais. 

Realizou-se consulta aos estudantes 

visando contribuição destes para a 

priorização do orçamento. 

Executar um orçamento com 

corte de 18,2%, adequando os 

atendimentos de forma a 

atender o maior número 

possível de estudantes, 

priorizando alimentação e 

moradia. 

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 e disponibilizar o 

Prontuário a todos os serviços. 

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. 

Foi realizada nova metodologia 

envolvendo: 

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; 

Consolidar a metodologia de 

acompanhamento, 

promovendo ações para 

melhorar o baixo desempenho 

acadêmico de estudantes. 
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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. 

Realização de Reuniões Universitárias 

de Prestação de Contas da PRAE; 

Realização de reuniões ampliadas do 

Conselho Consultivo. 

 

Realizar reunião universitária 

de prestação de contas. 

Realização de reuniões e seminários de 

planejamento das ações da PRAE.  

Realizamos reuniões ampliadas e 

seminários, semestralmente. 

Realizar reuniões ampliadas e 

seminários de planejamento, 

semestralmente. 

 

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. 

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 
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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 2018-2020 2021 

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 realizou reuniões 

de planejamento e, ações de 

prevenção em saúde mental nas 

Unidades Acadêmicas junto 

com docentes e estudantes que, 

versam sobre uso e tráfico de 

drogas. 

Iniciou-se o agendamento com 

outras Unidades Acadêmicas 

para planejamento das ações. 

Criado o espaço PRAE.com.VC 

Dar continuidade aos diversos 

programas de saúde mental. 

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. 

 

Continuar a promover ações e 

projetos com temas vinculados a 

saúde e diversidade, juntamente 

com as CAEs. 

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. 

 

Publicação nas redes sociais da 

PRAE. 

Continuar a execução de ações 

em parceria. 
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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. 

 

Reuniões constantes com os 

estudantes que infringiram as 

regras de cuidados a Covid e tb 

das normativas de 

comportamento 

Continuidade da atenção ao 

acompanhamento estudantil. 

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. 

 

Inúmeras reuniões com 

moradores de CEU quanto às 

mudanças na segurança  

Orientação quanto aos cuidados 

referentes à Covid 

Continuar as ações de 

envolvimento e integração da 

comunidade universitária. 

Promover ações educativas para estimular a 

responsabilidade e a solidariedade da 

comunidade universitária no cuidado com a 

universidade; 

Ação Solidária Estudantil para 

cesta básica 

 

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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Realização de 30 Lives sobre 

Saúde Mental em tempos de 

atividades remotas 

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.  

 

Disponibilização de copos pela 

empresa do RU. 

Manter a ação com a nova 

empresa a ser contratada. 

 

 

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 - 2020 2021 

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,  

 

Ampliação dos 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. 

 

Lives com apoio do RECUID e 

LAEN 

 

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. 

 

Implementação do Projeto Cárie 

Zero com atividades junto a 
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Unidade de Saúde do Samambaia 

(2021?) 

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. 

 

Acompanhamento dos 

estudantes indígenas 

quilombolas na questão da covid. 

Continuidade das rodas de 

conversa nas unidades 

acadêmicas. 

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, alcançando o 

atendimento a mais de 70 

estudantes. 

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, com edital de fomento 

a ações de protagonismo. 

 

 

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. 

 

Realização do PRAE.com.VC, 

retomada das atividades do 

CECAS. 

 

 

 

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  
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Ações programadas 2018 - 2020 2021 

Regulamentação do acesso, da permanência 

e da saída de pessoas nas CEUs. 

Elaboração da Portaria que 

regulamenta acompanhada de 

refinamento junto ao jurídico da 

UFG e Publicação da portaria. 

 

06 ofícios de instrução e 

acompanhamento de cada 

situação 

realização de reuniões mensais 

com as coordenações de CEUs 

 

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, 

todos vacinados, vermifugados e 

em casos específicos 

acompanhados pelo Hospital 

Veterinário. 

 

Regulamentação que proíbe a entrada de 

novos animais na CEUs. 

Elaboração e publicação da 

Portaria que regulamenta o 

Projeto PETS UFG. 

Manter o acompanhamento junto 

às CEUs. 

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 e publicação da 

portaria e fluxo regulamentam o 

desenvolvimento de mecanismos 

para a retirada de pessoas não 

autorizadas. 
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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. 

 

Ações programadas 2018 - 2020 2021 

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. 

 

Desenvolvimento de ações 

articuladas com estudantes: 

Ação Estudantil – cestas; 

Feira ecológica; UFGID 
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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.  

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. 

 

Disponibilização de um módulo 

de comunicação com os 

estudantes via SIGAA e também 

usando os aplicativos RU UFG 

e Minha UFG. 

 

 

 

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 - 2020 2021 

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 

permanência, auxílio 

alimentação. 
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Participação na elaboração das 

ações junto com CAAF, 

Saudavelmente, Serviço Social 

e Unidades Acadêmicas. 

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 com 

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 

 

  

 

  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2020 
COORDENAÇÃO DE ESPORTES E LAZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA – GOIÁS 
JANEIRO  - 2021 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      61 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

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 2020. 

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 que todas as atividades são previstas em projetos de extensão cadastrados anualmente e 

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

EQUIPE FIXA: 

N
º 

Nome completo Função Vinculo/UFG ATUAÇÃO 

01 JURACY  DA SILVA  GUIMARAES C. GERAL EFETIVO UFG 
02 ADRIANA SILVA BORGES RECEPÇÃO TERCEIRIZADA CECAS 
03 THAYNARA STHEFANY LIMA RECEPÇÃO TERCEIRIZADA CECAS 
04 MARINALVA COSTA LIMPEZA TERCEIRIZADA CECAS 
04 AUGUSTO CEZAR R. ROCHA C. SETORIAL PROJ. EXTENSÃO ACADEMIA 
05 KATIA VANESSA M. C. PAULA C. SETORIAL PROJ. EXTENSÃO ACADEMIA 
06 SHAYENE ASSIS COSTA C. SETORIAL PROJ. EXTENSÃO GINÁSIO 
07 WALACE MIRANDA SILVA C. SETORIAL PROJ. EXTENSÃO GINÁSIO 
08 RHOANE SOUZA DE MOURA BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO C. GERAL 
09 GABRIEL LEMES VILLAVERDE BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO C. GERAL 
10 MONIQUE A. MENEZES BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO C. GERAL 
11 BRUNO HENRIQUE SILVA BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO C. GERAL 
12 JOÃO PAULO G. DOS REIS BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO C. GERAL 
13 PABLO AUGUSTO T. MEDEIROS BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO ACADEMIA 
14 MARCUS VINICIUS S. SIQUEIRA BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO ACADEMIA 
15 JULIANA A. F. MARQUES BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO ACADEMIA 
16 GUILHERME DE ASSIS ALMEIDA BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO ACADEMIA 
17 GILSON EDUARDO S. HAN BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO ACADEMIA 
18 MATHEUS SILVA S. MARTINS BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO ACADEMIA 
19 GLAUCIA MITCHEL M. SILVA BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO  GINÁSIO/CEL 
20 BRUNO ARAUJO MATOS BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO  GINÁSIO/CEL 
21 CYNTHYA GOMES DE MELO BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO PISCINA/FEFD 
22 LIVIA DE PAULA R. SILVA BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO FUNCIONAL 
23 MATHEUS SOUZA AMORIM BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO GINÁSIO 
24 LUCAS MENDONÇA ASSIS BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO GINÁSIO 
25 LUZIVALDO OLIVEIRA SANTOS BOLSISTA PROJ. EXTENSÃO GINÁSIO 

EQUIPE TRANSITÓRIA/TEMPORÁRIA: 

Nº Nome completo Função Vinculo/UFG MODALIDADE 

01 Élcio Inácio Junior de Paula Treinador Colaborador externo FUTSAL – M/F. 
02 André Guimarães Bento Treinador Colaborador externo Voleibol – M/F 
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03 Aurélia Duhann Alves Batista Treinadora Colaboradora externa Atletismo – M/F 
04 Edivan de Souza Alencar Treinador Colaborador externo Handebol – M/F 
05 Paulo Eduardo V. Santana Treinador Colaborador externo Rúgby – M/F 
06 Vinícius de Jesus Aires Treinador Colaborador externo Basquete – M/F 

  

INTRODUÇÃO 

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. 

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

professores/coordenadores do CECAS além de colaboradores de outras Unidades da UFG e colaboradores 

externos; todos, entretanto, sob a supervisão da Coordenação de Esportes e Lazer e aquiescência da Diretoria 

de Articulação Acadêmica da PRAE. 

Em função da pandemia do Corona vírus que atingiu todo o país e determinou a suspensão do 

calendário da UFG, inicialmente do dia 16/03 até o dia 31/03 e depois nova suspensão até o dia 31/08 todos 

os projetos sofreram alterações que serão detalhadas no item das atividades desenvolvidas. 

FINANCIAMENTO DAS AÇÕES/PROJETOS 

As despesas relacionadas com os projetos da 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 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 da UFG são exclusivos para o pagamento de colaboradores externos à UFG para 

prestadores de serviços necessários para o funcionamento dos projetos aprovados pela PRAE. 

 Sob a forma de quadro, temos: 

Nº Título do projeto Código Orçamento Fonte (s) 

01 Práticas esportivas de lazer dirigidas PJ – 041/2020 14.400,00 

27.600,00 

PNAES 

UFG 
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02 Organização e treinamento de equipes representativas 
da UFG 

PJ – 040/2020 24.000,00 
55.200,00 

PNAES 
UFG 

03 Manifestações das práticas corporais no espaço fitness PJ- 043/2020 28.800,00 
27.600,00 

PNAES 
UFG 

04 Desenvolvimento do Esporte e Lazer na/da UFG (*) PJ – 044/2020 19.200,00 PNAES 

05 PRAE.Com.Vc (**) ------------ ----------- --------- 

06 Centro de Práticas Corporais/CPC da FEFD/UFG  76.800,00 PNAES 

(*) Toda a equipe de bolsistas (estudantes e profissionais) atuam em ações relacionadas com o projeto. 

(**) Projeto multidisciplinar desenvolvido com o objetivo de escutar, apoiar e orientar estudantes durante a pandemia. Intervenções 

periódicas às sextas-feiras 16h00, com 09 delas sob responsabilidade da CEL/PRAE. 

 

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

ano de 2020 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. São elas: 

Nº Tipo de despesa Valor  Fonte  

01 Arbitragem e inscrições em eventos esportivos universitários 

oficiais 

66.000,00 PNAES/UFG 

02 Transporte, alimentação e hospedagem para participação em 

eventos esportivos/visitas técnicas 

50.000,00 PNAES/UFG 

03 Manutenção equipamentos de academia e material de consumo 

para práticas esportivas (bolas, uniformes caneleiras, etc.) 

18.300,00 PNAES/UFG 

   

Vale destacar que o quantitativo de recursos informado acima sofreu contingenciamentos e cortes ao 

longo do ano de 2020 que determinaram reduções significativas e até mesmo exclusões nos valores; 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/2020 e recebemos 

apenas parte do material solicitado em 2019 até a presente data. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020 

 De maneira pontual e de acordo com o projeto cadastrado no início do ano, seguem as atividades 

realizadas em 2020: 

I – PRÁTICAS ESPORTIVAS DE LAZER DIRIGIDAS – PJ 041/2020 
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 O projeto tem como objetivo central oportunizar práticas esportivas das várias modalidades esportivas 

para a comunidade da UFG sob a forma recreativa e orientada presencialmente por bolsistas no sentido de 

possibilitar a maior quantidade de participantes possível por horários. 

 Este projeto se desenvolveria no horário das 19h00 às 22h00 de segunda a sexta feira (com exceção de 

feriados) e seriam contempladas as modalidades de basquete, futsal, handebol e voleibol. 

 Tendo em vista a reforma realizada na quadra poliesportiva do Centro de Esportes Campus Samambaia 

– CECAS, no período de 27/01 até 06/04/2020 e a suspensão das atividades presenciais no contexto de toda 

UFG a partir de 31/03/2020 as atividades do projeto indicado acima não foram realizadas em 2020. 

 Enquanto as entidades de administração dos esportes (federações, ligas e confederações) não se 

posicionavam em relação ao adiamento, suspensão ou cancelamento dos eventos esportivos oficiais as equipes 

representativas da UFG mantiveram um cronograma de reuniões quinzenais no espaço do ginásio 

poliesportivo sem, entretanto, atividade física coletiva; nos períodos de março a junho e de agosto a outubro 

de 2020. 

Entretanto, durante todo ano o espaço foi utilizado para outras finalidades com a atuação dos bolsistas 

e coordenadores como responsáveis diretos pelas ações, tais como: 

A – Reuniões presenciais de formação das várias equipes de bolsistas e coordenadores do CECAS no período 

da pandemia (único local com possibilidades de se respeitar o distanciamento entre os participantes) – 01 

reunião mensal 

B – Alojamento para estudantes residentes das CEUs da UFG realizarem as respectivas quarentenas para o 

retorno às moradias – Disponível no período de 20/07 a 30/08/2020. 

C – Local de entrega dos Chips do programa de Conectividade para alunos atendidos pelo programa. 

 O espaço também recebeu “eventos testes” (de preparação) das modalidades esportivas nas quais a 

UFG mantem equipes representativas com vistas ao retorno das atividades presenciais a partir do mês de 

setembro de 2020, que foram registrados como dados do projeto de organização e treinamento das equipes 

representativas. 

 

 

 

II – ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO DAS EQUIPES REPRESENTATIVAS – PJ 040/2020 
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 As atividades presenciais previstas inicialmente no projeto indicado acima, como já indicado 

anteriormente, tiveram que ser redimensionadas em função da suspensão das atividades presenciais no 

contexto da UFG bem como pelos adiamentos que se tornaram suspensões e depois cancelamentos do 

calendário esportivo do ano de 2020 em função da manutenção do estado de calamidade pública causado pela 

pandemia do Coronavirus. 

 Antes da suspensão das atividades presenciais e ainda no período de férias escolares na UFG a equipe, 

entretanto, a equipe de futebol de campo feminina participou do Campeonato Goiano Universitário realizado 

na cidade de Goiatuba/Goiás, no período de 28/02 a 1º/03/2020 alcançando o terceiro lugar na competição. A 

equipe foi liderada voluntariamente pelo professor Kleyson Cesar de Souza e teve as despesas de 

deslocamento custeadas pelas participantes do evento e por esta Coordenação. 

 Integraram a equipe: 

Nº NOME COMPLETO DA ATLETA MATRICULA CURSO 

01 Adna Oliveira Silva 201905157  

02 Ana Clara Rufino De Souza Ribeiro 201802323  

03 Ana Elisa de Lima Oliveira 201702515  

04 Dulce Aparecida Dourado Campos 201802371  

05 Dheovanna De Souza Barros   201905162  

06 Gabriela Ferreira Gonçalves   201604458  

07 Gabriela Lino De Aguiar   201907791  

08 Haryelle Antônia Menezes  Espirito 

Santo 

201611574  

09 Isabella Kyarem Ferreira Gonçalves   201906277  

10 Lana lins Barreto de Godoy  201912208  

11 Lorrainy Gabriely Barbosa Silva  201906699  

12 Maria Angélica Soares Tolêdo  201610679  

13 Nayla Flavianne Borges Carvalho 

França  

201900111  

14 Rafaela Soares Rodrigues  201609746  

15 Rhoanne Sousa de Moura  201611590  

16 Thalita de Souza Menezes  201605098  

17    

18    

19    

20    

COMISSÃO TÉCNICA 
01 KLEYSON CESAR DE SOUZA TÉCNICO 

02 FABIO ALVES DE SOUZA AUXILIAR TÉCNICO 

03 JURACY DA SILVA GUIMARÃES SUPERVISOR 
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Ainda como excepcionalidades da temporada 2020 do esporte universitário tivemos a realização de 

alguns eventos na modalidade on line (e-games) que contaram com a participação de atletas da UFG 

promovidas pela Federação Goiana e Confederação Brasileira de Desportos Universitários com os seguintes 

participantes e resultados: 

Nº COMPETIÇÃO PROMOÇÃO PARTICIPANTES RESULTADO 

01 Counter Striker FGDU LEUFG e Gray Eagles 1º e 3º 

02 League of Legends FGDU ENIGMA - Computação 1º 

03 JUGs Acadêmico FGDU Augusto Cesar 3º 

04 Free Fire CBDU João, Rhoane, Livia e Matheus 7º 

Reorganizaram-se, também, os objetivos a serem alcançados pelo projeto e buscou-se a manutenção 

do engajamento dos atletas já participantes das equipes representativas bem como a adesão de novos através 

de ações de mobilização, desafios e eventos on line (chats, lives, debates, etc.). 

Sob a forma de quadro geral tivemos os seguintes eventos: 

Ação/data Mídia  Modalidade Responsável(is) Nº Part. 

Live-07/09 Instagram Handebol Edivan e Bruno Henrique 338 

Treino on line (40 s.) Instagram Handebol Edivan e Bruno Henrique 26 

Live – 04/04 Instagram Futsal Elcio Inácio e Shayene 45 

Live – 28/04 Instagram Rugby Bruno Porto e Shayene 68 

Live – 07/05 Instagram Basquete Vinícius Aires e Shayene 33 

Live – 12/05 Instagram Handebol Shayene e Edvan 53 

Live – 14/05 Instagram Basquete Vinicius Aires e Shayene 23 

Live – 26/05 Instagram Lutas João Paulo e Tulio 43 

Live – 14/09 Youtube Basquete Vinicius Aires e Bruno  161 

Live – 20/09 Youtube Futsal Elcio e Bruno Henrique 167 

Live – 05/10 Youtube Volei André Bento e Bruno 39 

Live – 12/10 Youtube Atletismo Aurelia e Bruno  64 

Live – 19/10 Youtube Rugby Bruno Porto e Bruno H. 135 

Live – 02/11 Youtube Werstling João Paulo e Bruno H. 111 

Live – 09/11 Youtube E-Games Bruno H. Rhoane 95 

Live – 16/11 Youtube Natação Bruno H. e Shayene 53 

Evento Teste – 05/12 Cecas Futsal Elcio, Shayene e Rhoane  

Evento Teste – 16/12 Cecas Voleibol André Bento e Gabriel  
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Evento Teste – 05/12 Cecas Basquete Vinicius Aires e Monique 07 

Evento Teste – 04/12 FEFD Atletismo Aurelia e João Paulo 19 

Evento Teste – 07/12 Cecas Handebol Edivan e Bruno Henrique 16 

 

Especificamente no caso dos eventos testes de cada modalidade esportiva tivemos a participação dos 

seguintes estudantes: 

Atletismo: 

Nº Atletas Naipe Curso 
01 Haryelle Antônia Menezes do Espirito 

Santos 

Feminino Educação Física 

02 Joyce Soares Silva Landim Feminino Enfermagem 

03 Kenji Yoshida Carrijo Masculino Educação Física 

04 Kleyson Sézar dos Santos Batista Masculino Educação Física 

05 Leandro Amâncio Silva Masculino Educação Física 

06 Taynara Coutinho Cardoso Feminino Educação Física 

07 Thifany Moraes Rocha Feminino Educação Física 

08 Thais Moraes Rocha Feminino Formada 

Basquete: 

Nº Atletas Naipe Curso 

01 Barbara K. Schvinder S. Ribeiro Feminino Medicina Veterinária 

02 Bruna Pereira de Almeida Feminino Letras 

03 Felipe Naves Masculino Ciências Biológicas 

04 Júlio Cesar Vieira Masculino Ciências da Computação 

05 Rafael Marlon de Novais Masculino Matemática (Doc) 

06 Elizeu Chaves Masculino Direito 

07 Tiago Rangel Masculino Engenharia Civil 

Futsal: 

Nº Atletas Naipe Curso 
01 Marcos Carrijo Masculino Ciências Ambientais 

02 Gabriel Alves e Faria Masculino Ciências Contábeis 

03 João Vitor Teófilo Masculino Engenharia Civil 

04 Paulo Vitor Pellozo Masculino Física 

05 Yuri Melo Manfron Masculino Publicidade e Propaganda 

06 Elton Junio Masculino Geologia 

07 Adan Malaiuru Masculino Engenharia Civil 

08 Gustavo Alves Masculino Física 

09 João Pedro  Masculino Ciências da Computação 

10 Lucas Nunes Masculino Ciências Ambientais 

11 João Paulo Masculino Ciências Ambientais 

12 Vitor Hugo Masculino Física 

13 Samuel Fraga Masculino Matemática 

14 Gustavo Alves Masculino Física 

15 Brenda Lopes Leal  Feminino Formada 
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16 Camila Fernandes Dutra Feminino Formada 

17 Jaqueline Costa Rosa da Silva Feminino 201907412 

18 Lara Neide Fernandes Feminino Formada 

19 Lívia de Paula Feminino 201802383 

20 Maria Angélica Soares Tolêdo Feminino 201610679 

21 Monique Alves de Menezes Feminino 201611586 

22 Mychelle Bastos Feminino 201700147 

23 Priscilla Alves Feminino Formada 

24 Sara Rabelo Feminino  

25 Thallita Kétsia Martins Feminino Formada 

26 Thauany Amélia Umbelino Feminino 201904644 
     

Handebol: 

Nº Nome do atleta Matricula  
01 GABRIEL FRANCISCO BARROS DE MIRANDA 201912896 
02 JÉSSICA LORRAINE GONÇALVES 201905171 
03 LARA DE PINA YANO ABRAO 201905137 
04 LIVIA DE PAULA DOS REIS E SILVA  201802383 
05 MARÍLIA QUEIROZ DE OLIVEIRA  201403439 
06 OSMAN FERREIRA DE ALENCAR JUNIOR  201906653 
07 OSMAR ANTONIO MARCAL ALEIXO  201905357 
08 SABRYNA ARTIAGA ESPINDOLA  201901728 
09 VICTORIA MENDES SILVA 201403678 
10 WALISON MAXWEL TAVEIRA PASSOS  201703607 
 

Voleibol: 

Nº NOME MATRICULA 
01  Alice De Castro Reis 201606861 
02 Ana Kuiau Suya Trumai 201807175 
03 Brenno Mitchell de Morais Braga 201700182 
04 Bruna Ayumi Makiyama 202004424 
05 Cynthya Gomes de Melo 201808456 
06 Fernanda Moura Viana   201609988 
07  Gabriel Francisco B. De Miranda 201912896 
08  Isadora Cristiny Gomes Camargos 201802215 
09 Ítalo Pinheiro Tosta 201804078 
10 Jair Alberto Alves da Cunha 201900501 
11 Lara de Souza Alcantara 201802341 
12  Lucas Azevedo Inforzatto 201904914 
13 Lucas Wilson Matos Gomes  201604617 
14 Maria Fernanda Santana P.de Angelis 201804099 
15  Maria Julia De Melo Sousa Ferro 201805869 
16 Marianna Medeiros B. da Cunha 201516417 
17 Matheus Ferreira Campos 201705039 
18 Pedro Henrique Cavalcante Vieira 201710742 
19 Rafael Abrantes Jacinto 201906810 
20 Rafaela Bueno Mendes Crato 201614865 
21 Renato Gomes Castro   201809630 
22 Samantha Santos Veloso   201704964 
23 Ygor Josué de Oliveira Sousa   2014 07398 
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III – MANIFESTAÇÕES DAS PRÁTICAS CORPORAIS NO ESPAÇO FITNESS – PJ 043/2020 

 

 Como os demais projetos desenvolvidos, normalmente, pela Coordenação de Esportes e Lazer da 

PRAE o projeto acima necessitou de uma total remodelagem ao longo do ano de 2020. 

 Imediatamente após a suspensão das atividades presenciais no contexto da UFG foram intensificadas 

as ações de formação dos bolsistas do espaço com aulas on line organizadas pelos coordenadores e até mesmo 

a realização de avaliações de conhecimentos sobre a temática da atividade física de maneira geral. 

 Passado o impacto inicial e definida a suspensão das atividades por um período mais longo as ações 

voltaram-se para as estratégias de manutenção do nível de atividade física dos usuários cadastrados depois 

estas ações foram ampliadas para o contexto da comunidade da UFG com a produção (edição, atuação, 

demonstração, etc.) de vídeos com aulas e atividades que poderiam ser realizadas em casa, com instruções 

sobre rotinas de treinamento, de nutrição, qualidade de vida, corridas, abdominais, treinamentos funcionais, 

etc. 

Os coordenadores setoriais realizaram reuniões online para desenvolver planejamento e traçar metas 

claras e eficientes durante esse período de isolamento. Além disso, foram realizadas reuniões com os bolsistas 

que atuam no espaço fitness para discussões e aprimoramento da equipe e qualificação definindo um melhor 

mecanismo a fim de elaborar um protocolo para uma possível retomada a normalidade. 

 Também sob a forma de quadro tivemos: 

Data Ação Plataform

a 

Tema Responsável  Nº 

03/04 
15h 

Estudo dirigido Zoom Qualidade de vida e 
exercícios físicos 

Augusto/Kátia 8 

08/04 
15h 

Estudo dirigido Zoom Treinamento para grupos 
especiais I 

Augusto/Kátia 7 

13/04 a 
17/04 

 
08h às 

18h  

 
 

Contato com os 
alunos 

 
 

Telefone 

Saber informações sobre os 
alunos e disponibilizar os 

contatos pessoais dos 
coordenadores para 

auxilia-los no período de 
quarentena 

 
Augusto 

Kátia 
Adriana 

 
 

115 

24/04 
10h 

Reunião de 
coordenadores  

Whatsapp Organização de live no 
instagram 

Augusto/Kátia 2 

30/04 
17h  

Live Instagram Como melhorar a 
qualidade de vida durante a 

quarentena? 

Augusto/Kátia 40 

08/05 
10h  

Reunião de 
coordenadores  

Whatsapp Estabelecer demandas 
home office para bolsistas 

Augusto/Kátia 2 

15/05 
15h  

Reunião de 
coordenadores e 

bolsistas  

Google Meet Possível retorno Augusto/Kátia 8 
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22/05 
15h  

Estudo dirigido Google Meet Treinamento para grupos 
especiais II 

Augusto/Kátia 7 

23 e 
24/05  
08h às 

18h  

 
Edição de vídeos  

 
Movave/ 
shotcut 

Edição de vídeos dos 
treinos para serem 

postados no Instagram  

 
Augusto/Kátia 

 
___
___ 

25/05 
12h  

Postagem de vídeo  Instagram  Treino para fazer em casa I Augusto/Kátia 679 

26 e 
27/05  
08h às 

18h  

 
Edição de vídeos  

Movave/ 
Shotcut 

Edição de vídeos dos 
treinos para serem 

postados no Instagram  

 
Augusto/Kátia 

 
___
___ 

01/06 
12h  

Postagem de vídeo  Instagram  Treino para fazer em casa 
II 

Augusto/Kátia 622 

01/06 
17h30 

Reunião com 
bolsistas 

Google Meet Demandas PRAE ouvir  Augusto/Kátia 7 

03/06 
10h 

Reunião de 
coordenadores d 

Google Meet Organização de vídeo 
conferência 

PRAE.COM.VC 

Augusto/Kátia 2 

04/06 
15h  

Reunião com 
bolsistas 

Google Meet Construção de protocolo de 
reabertura do CECAS 

Augusto/Kátia 8 

05/06 
16h 

Vídeo conferência 
PRAE.COM.VC 

Google Meet Atividade física, esporte e 
lazer durante a pandemia 

Augusto/Kátia/W
alace/Shayene 

 

06 e 
07/06 
08h às 

18h  

 
Edição de vídeos  

 
Movave/ 
Shotcut 

Edição de vídeos dos 
treinos para serem 

postados no Instagram  

 
Augusto/Kátia 

 
___
___ 

08/06 
12h  

 Postagem de vídeo  Instagram  Treino para fazer em casa 
III 

Augusto/Kátia 638 

13 e 
14/06  
08h às 

18h  

 
Edição de vídeos  

Movave/ 
shotcut 

Edição de vídeos dos 
treinos para serem 

postados no Instagram  

 
Augusto/Kátia 

___
___ 

15/06 
12h  

Postagem de vídeo  Instagram  Treino para fazer em casa 
IV 

Augusto/Kátia 343 

16 a 
18/06 
08h às 

18h  

Cotação de 
orçamentos 

Telefone/ 
e-mail 

Manutenção de 
equipamentos espaço 

fitness 

Augusto/Kátia  
___
__ 

18/06 
14h  

Reunião de 
coordenadores 

setoriais CECAS 

Google Meet Montagem de protocolo de 
reabertura do CECAS 

Augusto/Kátia/W
alace/Shayene 

4 

19/06 
14h às 

18h  

Gravação de vídeos Presencial Montagem de treinos para 
postagem no instagram 

Augusto/Kátia 8 
 

20 e 
21/06 
08h às 

18h  

 
Edição de vídeo  

 
Movave/ 
shotcut 

Edição de vídeos do 
desafio para ser postado no 

Instagram  

 
Augusto/Kátia 

 
___
___ 

22/06 
12h  

Postagem de 
desafio  

Instagram  Desafio   Augusto/Kátia 101
0 

26/06 
08h às 

13h  

Levantamento de 
materiais e 
conteúdos 

Internet Higiene e protocolos de 
saúde contra COVID 

Augusto/Kátia 8 

10/07 
08h às 

18h 

Elaboração de 
proposta 

Word Elaboração de proposta 
para atuação no 
PRAE.COM.VC 

Augusto/Kátia 2 

18/09 
16h  

Vídeo conferência 
PRAE.COM.VC 

Google meet Alongamento e 
flexibilidade-alívio das 

dores corporais através da 
atividade física 

Augusto/Walace  
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02/10 
16h 

Vídeo conferência 
PRAE.COM.VC 

Google meet Dança e suas conexões Augusto/Walace  

09/10 
16h 

Vídeo conferência 
PRAE.COM.VC 

Google meet Mitos, verdades e a relação 
dos exercícios abdominais 

com a saúde 

Augusto/Walace  

23/10 
16h 

Vídeo conferência 
PRAE.COM.VC 

Google meet Alimentação e atividade 
física 

Augusto/Walace  

06/11 
16h  

Vídeo conferência 
PRAE.COM.VC 

Google meet Corrida de rua para 
iniciantes e atletas 

Augusto/Walace  

19/11 
16h  

Vídeo conferência 
PRAE.COM.VC 

Google meet O pilates e suas relações 
com a qualidade de vida 

Augusto/Walace  

27/11 
10h  

Reunião com 
bolsistas 

Google meet Informações sobre o 
retorno presencial 

Augusto/Kátia 7 

30/11 
08h  

Retorno presencial _________  Toda equipe 15 

11/12 
16h  

Vídeo conferência 
PRAE.COM.VC 

Google meet Treinamento funcional e a 
qualidade de vida 

Augusto, Kátia e 
Walace 

 

 

Durante o período da quarentena em que o CECAS esteve fechado realizamos contato com os alunos, 

via telefone objetivando saber como estavam e recebemos dos mesmos a demanda de treinos para ser 

realizados em casa, com materiais alternativos; que se somaram à demandas do projeto PRAE.COM.VC. 

Começamos, então, a produzir vídeos semanais, para que os alunos do espaço fitness e demais interessados 

pudessem realizar em casa. Reuniram-se no CECAS, coordenadores e bolsistas para fazer a gravação de vídeos 

dos exercícios, respeitando o protocolo de distanciamento social, utilização de máscaras e álcool em gel para 

higienização. Após as gravações o vídeos foram editados e divulgados via Instagram do CECAS. Os treinos 

foram organizados com possibilidades de realização com materiais convencionais, materiais alternativos, 

adaptados para níveis iniciantes e avançados. Segue link de acesso aos vídeos, todos no perfil -  

https://instagram.com/cecasufg 

Treino 1 <https://www.instagram.com/tv/CAnV4Rrg3gu/?igshid=zuaz4b6idvwo> 

 

Treino 2 <https://www.instagram.com/tv/CA5ip8yD9Hf/?igshid=1pipm5gdwwnuw> 

 

Treino 3 <https://www.instagram.com/tv/CBL4jFpA8sz/?igshid=1t2ra1j1xg2u0> 

 

Treino 4 <https://www.instagram.com/tv/CBdkpT3jIbM/?igshid=d89xm7e9ytd4> 

 

Desafio< https://www.instagram.com/tv/CBvf4K0nvo2/?igshid=1bzpkb5lin6s1> 
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IV – DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NA/DA UFG – PJ 044/2020 

 Este projeto tem como objetivo abarcar as ações de apoio, assessoria e consultoria que são realizadas 

pela equipe de coordenadores e bolsistas da CEL com vistas ao desenvolvimento do esporte e lazer no contexto 

da UFG ou a partir dela. 

 Para além das ações já indicadas nos projetos citados anteriormente e em função da situação de 

suspensão das atividades presenciais no contexto da UFG a equipe de bolsistas e coordenadores atuaram em 

três outras “frentes” que merecem destaque: 

A – Participação do Grupo de Trabalho que discute e reformula a Política de Esportes e Lazer da UFG com 

reuniões mensais para elaboração de novo documento a ser submetido à reitoria da UFG em 2021. 

B – Criação (produção, edição e veiculação) de programa semanal denominado “TOQUE DE SEGUNDA” 

sobre o esporte de maneira geral e informes gerais sobre o esporte universitário no estado e no país. Com 

edições semanais de até 1h30, iniciando as 19h. 

C – Criação (produção, edição e veiculação) de vídeos, realização de lives e entrevistas com convidados 

especiais para tratar de temas relacionados com a atividade física, saúde e qualidade de vida.   

 De maneira quantitativa e sob a forma de quadro tivemos em 2020: 

Data/Ação Mídia Tema Responsável Part. Alcance  

Live: Desafios e possibilidades no trabalho 
com equipes representativas no futsal da 
UFG (04/04/2020) 

Instagram Futsal Élcio Junio 
Shayene Assis 45 760 

Live: Desafios e possibilidades da equipe 
representativa de Rugby UFG 
(27/04/2020) 

Instagram Rugby Shayene Assis  68 906 

Live: Bate papo entre treinador e atleta 
sobre as experiências em campeonatos 
universitários (28/04/2020) 

Instagram Basquete Vinicius Aires 33 653 

PRAE.COM.VC/Live: Como melhorar a 
qualidade de vida durante a pandemia 
(30/04/2020) 

Instagram Academia Augusto César 
Katia Carrijo 56 775 

Live: bate papo entre treinador e atleta 
sobre a representação do basquete feminino 
UFG (07/05/2020) 

Instagram Basquete Vinicius Aires 45 580 

Live: Desafios e possibilidades da equipe 
representativa de handebol da UFG 
(12/05/2020) 

Instagram Handebol Shayene Assis 53 727 

Live: A experiência no basquete goiano e o 
passo zero no basquete (14/05/2020) Instagram Basquete Vinicius Aires 23 560 

PRAE.COM.VC/Live: Exercícios para 
fazer em casa 1 (25/05/2020) Instagram Academia Augusto César 

Katia Carrijo 72 676 

Live: Os desafios e possibilidades nas 
modalidades de lutas da UFG (26/05/2020) Instagram Lutas Shayene Assis 43 794 
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Desafio: Exercícios para fazer em casa 2 
(01/06/2020) Instagram Academia Augusto César 

Katia Carrijo 62 618 

Desafio: Exercícios para fazer em casa 3 
(08/06/2020) Instagram Academia Augusto César 

Katia Carrijo 48 635 

Desafio: Exercícios para fazer em casa 4 
(15/06/2020) Instagram Academia Augusto César 

Katia Carrijo 37 341 

Desafio: Exercícios para fazer em casa 5 
(22/06/2020) Instagram Academia Augusto César 

Katia Carrijo 66 1007 

Live: Impactos do esporte/UFG na saúde 
física, mental e desempenho acadêmico 
(07/09/2020) 

Instagram Handebol Bruno Silva 338 873 

Live: Protocolo da bolha NBA 
(14/09/2020) Instagram Basquete Bruno Silva 161 453 

PRAE.COM.VC/Live: Alongamento e 
flexibilidade alívio das dores corporais 
através da atividade física (17/09/2020) 

Google 
meet Academia 

Augusto César 
Walace 
Miranda 

 484 

Live: A volta da liga nacional e os impactos 
nos eventos regionais (20/09/2020) Instagram Futsal Élcio Junio 167 737 

Live: Esporte universitário na pandemia 
(28/09/2020) Youtube CEL Bruno Silva 

Juracy  95 662 

Live: Retorno das principais competições 
de voleibol e seus protocolos (05/10/2020) Youtube Vôlei Bruno Silva 39 471 

PRAE.COM.VC/Live: Mitos, verdades e 
as relações dos exercícios abdominais com 
a saúde (09/10/2020) 

Google 
meet Academia 

Augusto César 
Walace 
Miranda 

 632 

Live: Treinamento do atletismo durante o 
período de isolamento (12/10/2020) Youtube Atletismo Bruno Silva  64 464 

Live: Ambiente, adaptação e gestão do 
rugby durante a pandemia (19/10/2020) Youtube Rugby Bruno Silva 135 520 

PRAE.COM.VC/Live: Alimentação e 
atividade física (23/10/2020) 

Google 
meet PRAE 

Samantha 
Araujo 
Juracy  

 404 

Live: Wrestling na pandemia (02/11/2020) Youtube Lutas Bruno Silva 11 557 

PRAE.COM.VC/Live: Corrida de rua para 
atletas iniciantes (06/11/2020)  

Google 
meet CEL 

Juracy  
Shayene Assis  

Walace 
Miranda 

 604 

Live: esporte eletrônico na UFG – história, 
gestão e desenvolvimento (09/11/2020 Youtube E-games Bruno Silva 95 639 

Live: Natação UFG – projeto, retrospecto e 
dificuldades (16/11/2020) Youtube Natação Shayene Assis 53 593 

PRAE.COM.VC/Live: O pilates e suas 
relações com a qualidade de vida 
(20/11/2020) 

Google 
Meet Academia 

Juracy  
Shayene Assis  

Walace 
Miranda 

 294 

Live: Esporte eletrônico femininos – 
conquistas e dificuldades (23/11/2020) Youtube E-games Bruno Silva 153 596 

Live: Arbitragem universitária – 
peculiaridades e implicações (30/11/2020) Youtube Futsal Bruno Silva 47 446 

PRAE.COM.VC/Live: Treinamento 
funcional e qualidade de vida (11/12/2020) 

Google 
Meet Academia 

Juracy 
Walace 
Miranda 

Augusto Cesar 

 516 

Programa: Giro esportivo 1ª edição 
(08/10/2020) 

Google 
Meet CEL Bruno Silva 

Shayene Assis 130 - 

Programa: Giro esportivo 2ª edição 
(14/10/2020) 

Google 
Meet CEL Bruno Silva 

Shayene Assis 55 - 
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 O controle de frequência ou comparecimento nos eventos on line foi dificultado em função da não 

confirmação prévia dos participantes assim como a não exigência de identificação dos participantes. 

Observou-se que muitos eventos apresentou um número de “curtidas” bem superior ao das interações via 

“chat” dos mesmos. 

 Apresentamos, a seguir, o registro que foi possível obter a partir dos comentários postados no Chat 

dos referidos eventos. Nem sempre a identificação obtida pelos comentários corresponde ao nome correto da 

pessoa que prefere se identificar pelo que é denominado de nickname ou apelido utilizado nas redes sociais. 

Participação em Lives, de acordo com tema abordado: 

BASQUETE FEMININO NA UFG 
Bruno Henrique Rocha Silva 

Luisa Benevolo - Participante 

Vinicius Aires – Treinador 

Louise Tardin 

Luiz Augusto   

Isabela Marion 

Elyh 

Amália Nuñes de Bessa  

Eric Mohn 

Victor Cozac 

João Pedro Moreno  

Bruna Benevolo 

Patrícia Azeredo Noleto 

Brenda Gomides 

Marco Cabral  

Ingrid Falcão 

Erivelton Nascimento 

 

BATE PAPO SOBRE O HANDEBOL NA UFG 
Edivan Alencar  

Shayene Assis 

Élcio Junior Lima de Paula 

Juliana Marques 

Lorrainy Gabriely 

Adan Malauiru  

Elyh  

Walison Maxwel 

Isabela Oliveira Morais  

Amália Nunes de Bessa 

Bruno Porto 

Tathy Krahenbuhl 

Otavio Alteff 

Patrícia Azeredo 

João Vitor Teófilo   

Laura Freitas 

Isabella Farães  

Florence Valadares  
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Isabella Kyarem 

Francis Wagner Siqueira 

Lívia de Paula  

Adriana Borges 

Ingrid Falcão 

 Natalia Rocha 

Mariana Ferreira 

Brenda Lopes 

Vitor Hugo Araújo 

Gabrielle Cristine 

 

LUTAS NA UFG 
Shayene Assis 

Murilo Nogueira  

João Paulo Gomes 

Marcelo Valente  

Gabriel Dourado 

Daniel Enrique 

Juracy da Silva Guimarães 

Túlio Costa 

 

OS IMPACTOS DO ESPORTE NA UFG NA SAUDE E DESEMPENHO ACADEMICO 
Bruno Henrique Rocha Silva 

Edivan Alencar 

Samuel Lima 

Élcio Junior Lima de Paula 

Mateus Tebas  

Gabriel Lemes Vila Verde 

Joao Paulo Gomez  

Wester Danillo Maciel 

Monique Alves 

Warlen Lima 

Guilherme Assis 

Juliana Marques 

Hugo Evaristo 

Katia Vanessa 

Walace Miranda 

Rogerio  

Fatima Rocha  

Raphael Basílio  

Itallo Santos 

Polyana Sousa 

Stephanie 

Thais Ivo Dias 

Ana Pantaleão 

Joao Vitor Teófilo 

Vitória Braz 

Amanda de Castro Barreira 

Alexandre Veiga 

Tahamara Jacob 

Beatriz Alves 

Vinicius Aires 
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Alexandre Leal 

Gessica Sousa 

Walison Maxwel  

Jade Yasmin  

Joao Pedro Moreno 

André Luiz 

Victoria Mendes 

Florence Valadares 

Marco Cabral 

Matheus de Souza Amorim 

Gabryella Faria 

Adriana Borges 

Jana Leite 

Pedro Henrique 

Brenda Lopes 

 
PROTOCOLO DA BOLHA NBA: REALIDADE UNIVERSITARIA E PLAYOFFS 
Bruno Henrique Silva Rocha 

Vinicius Aires 

Mateus Tebas 

Gabriel Lemes Vila Verde 

João Paulo Gomes 

Luiz Augusto 

Leandro Amâncio Silva 

Monique Alves 

Juliana Marques 

Katia Vanessa  

Kleyson 

Walace Miranda 

Lorrainy Gabriely  

Florence Valadares 

Marco Cabral 

Marcos Perini 

Rayff Dantas 

Matheus de Souza Amorim 

Gabryela Faria 

Mario Hebling Campos 

Marcelo Valente 

Weverton Bolt 

 

TOQUE DE SEGUNDA – FUTSAL 
Élcio Junior  

Hugo Evaristo 

Matheus de Souza Amorim 

Ronalde Braga  

Mateus Tebas 

Gabriel Lemes Vila Verde 

Luiz Augusto 

Bruno Henrique Rocha Silva 

Jessica Gonçalves 

Bruno Matos  

Max Costa  
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Katia Vanessa 

Amália Nuñes de Bessa 

Kiscilla Borges 

Marcos Carrijo 

Pedro Guimaraes 

Joao Vitor Teófilo 

Emerson Oliveira 

Amanda de Castro Barreira 

Ronnie Junio 

Francis Wagner Siqueira 

Bianca de Almeida 

Matheus Neves 

Isaac Cardoso dos Santos 

 

 Especificamente com relação ao programa semanal criado pela Coordenação de Esportes e Lazer para 

tratar das nuances do esporte universitário denominado TOQUE DE SEGUNDA tivemos os seguintes 

participantes registrados a partir de sua realização via canal de Youtube específico do Cecas: 

5ª Edição toque de segunda – 05/10/2020 - Retorno das principais competições de voleibol e seus 
protocolos  
Mediador: Bruno Henrique Rocha Silva 

Convidados: André Bento e Juracy da Silva Guimarães 

 

Participantes:  

 

Edivan de Souza Alencar  

Jéssica Lorraine 

Thais Ferreira Ivo Dias  

Thales Guilarducci Costa 

Dulce Oliveira 

Ana Gabriela 

Florence  

Gabriel Vila Verde 

Pedro Praxedes  

Rilma Gomes G. Bento  

Marco Túlio Siqueira 

João Paulo Gomes dos Reis 

Lucas Mendonça 

 

 
 
 
 
6ª Edição toque de segunda – 12/10/2020 - Treinamento de atletismo durante a pandemia  
Mediador: Bruno Henrique Rocha Silva 
Convidados: Aurélia Alves e Leandro Amâncio  

Participantes:  

Shayene Assis  

Kleyson Sézar  
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Juracy da Silva Guimarães  

João Paulo Gomes 

Luísa Benevolo  

Edivan de Souza Alencar  

 

7ª Edição toque de segunda – 26/10/2020 - Ambiente, adaptação e gestão do rugby durante pandemia 
Covid-19  
Mediador: Bruno Henrique Rocha Silva  
Convidados: André Caiado e Bruno Porto  

Participantes:  

Edivan De Souza Alencar  

Pedro Wilson Silva Junior 

Cilho Gabriel Rodrigues 

Veridiana Albuquerque  

Juracy Da Silva Guimarães  

Paulo Eduardo V. Santana  

Mateus Santos  

Anália Aparecida da Silva  

Luiz Idebook  

João Paulo Gomes dos Reis  

Rhandy Mendes Ferreira  

Shayene Assis  

Hiury Linhares  

Gabriel Vila Verde  

 
8ª Edição toque de segunda – 02/11/2020 - Wrestling na pandemia: Desafios e possibilidades.  
Mediador: Bruno Henrique Rocha Silva  
Convidados: João Paulo Gomes dos Reis e Túlio Miranda Santos  

Participantes:  

João Mauro Dornelles Filho  

Silvana Melissa Fedrici 

Cínthia Rodrigues  

Juracy da Silva Guimarães 

Rhoanne Souza 

Daniel Guimarães 

Felipe Danesi 

Keila calaça 

Wallace Miranda 

Shayene Assis 

Edivan de Souza Alencar 

Suzana Chediak 

9ª Edição toque de segunda – 09/11/2020 - Esporte eletrônico na UFG: História, Gestão e 
Desenvolvimento.  
Mediador: Bruno Henrique Rocha Silva 
Convidados: Marcos Matias, Daniel Ferreira e Matheus Santos.  

 

Participantes:  

Florence  

Guilherme Lima 

Letícia Oliveira 

Juracy da Silva Guimarães  
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Victória Cabral  

Gustavo Alves  

Gabriel Miranda  

Lucas Araújo  

Leomar Tiradentes 

Edenvaldo Pereira  

Gabriel Rezende  

Gabriel Oliveira Rodrigues 

Rhoanne Souza 

Rafael Silva 

Daniel Ferreira 

Gabriel Vila Verde  

Brenno Mitchell  

 

10ª Edição toque de segunda – 16/11/2020 - Natação UFG: Projeto, retrospecto e dificuldades.  
Mediador: Shayene Assis 

Convidados: Bruno Henrique Rocha Silva, Warlen Lima e Lucas Fernandes.  

 

Participantes:  

André Guimarães Bento 

Juracy da Silva Guimarães  

Anna Karolyna  

Rhoanne Souza  

Fátima Rocha 

Edivan de Souza Alencar  

Eliane Souto Silva 

Raquel Menestrino  

Edenvaldo Pereira  

João Paulo Gomes  Reis 

Shayene Assis 

Adrielly Oliveira 

 

 
 
 
 
 
11ª Edição toque de segunda – 23/11/2020 - Esporte eletrônico feminino: Conquistas e desafios.  
Mediador: Bruno Henrque Rocha Silva 

Convidados: Cybele Cruvinel, Rhoane Souza e Lídia Malagoli.  

Participantes:  

Luiz Augusto M. Oliveira 

Matheus Santos  

Pedro Alves 

Igor Oliveira  

Pedro Alves 

Elton Leandro  

Robson Burigo  

Shayene Assis  

Brenno Mitchell  

Felipe Koziel  
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Juracy da Silva Guimarães 

Kevin Reis Oshida  

Allan Mc Arthur  

Oberdan Gomes Pacheco  

André Guimarães Bento  

Marcos Matias 

 
12ª Edição toque de segunda – 30/11/2020 - Arbitragem universitária: Peculiaridades e implicações 
Mediador: Bruno Henrique Rocha Silva 
Convidados: Hugo Lemos, Élcio Junio, Yuri Manfron.  

Participantes:  

Paulo Vitor Pellozo  

Shayene Assis  

Gabriela Batista  

Maykon César Gonzaga  

Juracy da Silva Guimarães 

Edenvaldo Pereira  

Thais Ferreira Ivo Dias  

Walace Miranda  

João Paulo Gomes dos Reis  

Rhoanne Souza  

 

V CENTRO DE PRÁTICAS CORPORAIS – FEFD 

 Os projetos de extensão do Centro de Práticas Corporais da Faculdade de Educação Física e Dança da 

UFG também integram este relatório anual em função do subsídio da Pro reitoria de Assuntos Estudantis à 

Unidade de Ensino no que se refere ao pagamento dos bolsistas que atuam nos projetos de extensão 

relacionados com a prática esportiva e de lazer. Com destaque para o fato de que, em suas respectivas seleções, 

são respeitados os mesmos critérios de seleção para os demais projetos da Coordenação de Esportes e Lazer; 

ou seja, devem ser prioritariamente alunos de baixa renda, terem concluído as disciplinas relacionadas com a 

prática corporal na qual atuará e se submeter ao processo seletivo específico para a função. 

 Em que pese a Unidade desenvolver projetos de extensão que atendem a comunidade externa, são 

garantidas vagas específicas para alunos cotistas e/ou de baixa renda em todos como contrapartida do subsídio 

recebido da PRAE via recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil. 

 Excluindo-se práticas corporais consideradas muito específicas da área de formação da Licenciatura 

em Dança como Ballet infantil, alongamento para ballet entre outras foram oferecidas 1.430 vagas nos projetos 

abaixo relacionados. 

 Há que se registrar que, como os demais projetos desta Coordenação os que foram oferecidos no início 

do ano de 2020 tiveram que ter suas atividades redirecionadas para o modelo remoto ou vídeo aulas; além, é 
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claro, das atividades de formação que foram desenvolvidas pelos respectivos coordenadores para com seus 

bolsistas. 

 Em função do redimensionamento dos objetivos e práticas oferecidas pelos projetos os dados 

quantitativos deixaram de ser registrados no Syspel e foram disponibilizados pela Coordenação de Extensão 

e Cultura da Unidade na forma como segue: 

Quanto às práticas e número de vagas oferecidas em 2020: 

TURMAS COORDENADOR/A VAGA
S 

Hidroginástica - Turma 1 Francisco De Marchi 55 

Hidroginástica - Turma 2 Francisco De Marchi 55 

Hidroginástica - Turma 3 Francisco De Marchi 55 

Hidroginástica - Turma 4 Víctor Fernandes 55 

Hidroginástica - Turma 5 Víctor Fernandes 55 

Hidroginástica - Turma 6 Víctor Fernandes 55 

Natação Livre (piscina 25 metros) - Turma 
1 

Francisco De Marchi 20 

Natação Livre (piscina completa) - Turma 
2 

Víctor Fernandes 40 

Natação Livre (piscina 25 metros) - Turma 
3 

Víctor Fernandes 20 

Natação Avançado - Jovem/Adulto Francisco De Marchi 25 

Natação Iniciação (jovem/adulto) - Turma 1 Francisco De Marchi 25 

Natação Iniciação (jovem/adulto) - Turma 2 Víctor Fernandes 25 

Natação Infantil - Turma 1 Francisco De Marchi 20 

Natação Infantil - Turma 2 Francisco De Marchi 20 

Natação Infantil - Turma 3 Víctor Fernandes 20 

Natação Infantil - Turma 4 Víctor Fernandes 15 

JUDÔ – Turma 1 Caio Antunes 20 

JUDÔ – Turma 2 Caio Antunes 20 

TAEKWONDO - Turma 1 Caio Antunes 30 

TAEKWONDO - Turma 2 Caio Antunes 30 

Musculação - Turma 1 Paulo Gentil 30 

Musculação - Turma 2 Paulo Gentil 30 

Musculação - Turma 3 Paulo Gentil 30 

Musculação - Turma 4 Paulo Gentil 30 

Musculação - Turma 5 Paulo Gentil 30 

Musculação - Turma 6 Paulo Gentil 30 

Musculação - Turma 7 Paulo Gentil 30 

Musculação - Turma 8 Paulo Gentil 30 

Musculação - Turma 9 Paulo Gentil 30 

Musculação: saúde e qualidade de vida - 
Turma 1 

Gustavo de Conti 30 

Musculação: saúde e qualidade de vida - 
Turma 2 

Gustavo de Conti 30 

Musculação: saúde e qualidade de vida - 
Turma 3 

Gustavo de Conti 30 
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Treinamento Funcional - Turma 1 Juliana Carneiro 30 

Treinamento Funcional - Turma 2 Juliana Carneiro 30 

Basquetebol: Iniciação Esportiva para 
Jovens e Adultos 

Heitor Andrade 30 

Futebol para a comunidade Wilson Lino 30 

Futebol F e minino Wilson Lino 30 

Iniciação em Cheerleading Juliana Carneiro 20 

Treinamento em Cheerleading Juliana Carneiro 30 
Rugby Aperfeiçoamento e treinamento Gustavo Freneau 60 

Corrida e caminhada orientada - Turma 1 Flórence Faganello 25 

Corrida e caminhada orientada - Turma 2 Flórence Faganello 25 

Corrida e caminhada orientada - Turma 3 Flórence Faganello 25 

Treinamento em atletismo - Turma 1 Flórence Faganello 25 

Treinamento em atletismo - Turma 2 Flórence Faganello 25 

Treinamento em atletismo - Turma 3 Flórence Faganello 25 

  

Quanto aos bolsistas selecionados: 

 Para atuação nos projetos desenvolvidos pelo Centro de Práticas Corporais da Faculdade de Educação 

Física e Dança foram realizadas seleções com editais conjuntos (PRAExFEFD) e processos seletivos sob 

responsabilidade, também conjunta, do Coordenador de Extensão e Cultura da FEFD (Prof. Francisco de 

Marchi Neto) juntamente com o Coordenador de cada um dos projetos contemplados com os bolsistas. 

 Segue a lista de bolsistas do ano de 2020; todos alunos regulares dos cursos mantidos pela FEFD. 

Bruna Danielly P. Dos Santos 201703409 

Kenji Yoshida Carrijo 201602102 

Kleyson Sézar dos S. Batista 201808467 

Vinicius Marinho Arcoverde 201802359 

Micaell Helia Rosa Cordeiro 201708855 

Yasmin Ferreira De Sousa 201708887 

Maria Karoline Gomes Ferreira 201808473  

Mateus Da Silva Tebas 201703395 

Fábio Alves De Souza 201700184 

Gabriel De Souza Cavalcante 201808522 

Matheus Henrique Gomes de Deus 201905107 

Emily Marcela de Cubas Bueno 201802373 

Ricardo Leão Pinheiro 201905113 
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Sergio Miguel Pinheiro da Silva 201905192 

Vinícius Martins R. Cândido 201802399 

Dulce Aparecida Dourado. Campos 201802371 

Geovana Luiza Revoredo. Mariano 201905092 

Rafael Pavetits Machado de Araujo 201802393 

Larissa Rodrigues Rocha 201910501 

Danielly Cristina Cassimiro 201502592 

Matheus Garcia Telessio 201708861 

Luis Felipe Alves de Freitas 201502648 

Arthur Rigo Correia 201905080 

Victor Sousa Lima 201703406 

 

AVALIAÇÃO GERAL 

 Enquanto avaliação geral do ano de 2020 destacamos quatro aspectos essenciais em nossa análise:1. 

O redimensionamento ou reconfiguração dos objetivos propostos inicialmente; 2. A importância alcançada 

pelos esportes eletrônicos ou e-games; 3. O alto índice de engajamento dos usuários/praticantes nos eventos e 

atividades propostas; e 4. A manutenção do pagamento das bolsas e, consequentemente, “funcionamento” dos 

projetos. 

Em primeiro lugar atingir os objetivos e metas propostos inicialmente pelos projetos da Coordenação 

de Esportes e Lazer em 2020 tornou-se tarefa quase impossível em função da situação de calamidade 

desencadeada pela Pandemia do Coronavírus; ainda assim e com muita criatividade buscou-se manter o nível 

mínimo de envolvimento dos usuários nos vários projetos desenvolvidos. 

 As ações, todas previstas inicialmente com caráter presencial, foram redimensionadas e 

operacionalizadas num modelo de interação que não podemos definir como remota senão como um modelo 

híbrido. Ou seja, para além dos contatos telefônicos, realização de reuniões, chats e lives buscou-se a 

participação por intermédio da realização de desafios e até mesmo competições em que os participantes 

filmavam suas próprias performances e as socializavam por intermédio de nossos canais de mídia 

periodicamente. As ações denominadas “desafios” se evidenciaram como uma importante estratégia de 

engajamento dos usuários dos projetos de maneira geral. 

 Merece destaque, também, enquanto avaliação geral do presente relatório a importância dos jogos on 

line ou E-GAMES no ano de 2020. Além da importância dada pelas entidades de administração do desporto 

universitário no estado e no país (FGDU e CBDU, respectivamente) a manutenção do alto grau de 

envolvimento dos usuários nos projetos desenvolvidos pela CEL somente foi possível a partir da utilização 
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das mídias sociais. Reforçamos a “busca ativa” de novos e antigos praticantes das várias modalidades de jogos 

eletrônicos e o aumento da utilização dos meios eletrônicos de comunicação redimensionaram, inclusive, as 

atividades desenvolvidas pelos bolsistas em seu cotidiano; passando a criar flyers, vídeos, chamadas e 

postagens em geral para mídias sociais durante todo ano. 

 O terceiro aspecto que se destacou durante o ano de 2020 tem relação direta com os dois primeiros e 

evidenciou uma grande aceitação por parte dos usuários (já cadastrados e novatos!) em relação às atividades 

propostas. Guardadas as devidas proporções avaliamos que o envolvimento dos usuários se manteve e, em 

alguns casos, aumentou em relação a anos anteriores; como se pode observar o número de interações obtidas 

pelas mídias sociais que totalizaram 18.974. 

 Por fim, mas não menos importante, é preciso destacar a continuidade dos pagamentos dos subsídios 

aos estudantes e profissionais de acordo com a previsão inicial; ou seja 12 parcelas aos bolsistas fixos do 

Cecas, 08 parcelas aos 24 bolsistas dos projetos do CPC da FEFD e 06 parcelas para os treinadores das equipes 

representativas da UFG. Acreditamos que esta medida “salvou” a existência e continuidade do esporte, do 

lazer e da atividade física em geral no contexto da UFG; mantendo, inclusive, o interesse de seguir 

participando de equipes representativas da UFG após um ano sem competições oficiais. 

 

PROPOSTAS PARA 2021  

 

Enquanto sugestões para o ano de 2021 poderíamos, simplesmente, indicar a continuidade de todos os 

projetos apresentados em 2020 ou efetivados em 2019, mas o cenário que se apresenta é de ações de retomada 

e de resgate em 2021. 

 Com relação aos projetos que, normalmente, funcionam sob a responsabilidade da Coordenação de 

Esportes e Lazer da Pro reitoria de Assuntos Estudantis (Organização e treinamento das equipes 

representativas, Práticas esportivas de lazer dirigidas, Manifestações da atividade física no espaço fitness e 

Volta da UFG) sugerimos suas respectivas continuidade com o acréscimo de medidas de divulgação 

INTENSIFICADAS já a partir do presente mês de janeiro. 

 Como novas iniciativas e tendo em vista o cenário – ainda indefinido – de obtenção de uma vacinação 

em massa no país é importante que cadastremos as iniciativas exitosas do ano de 2020 que tiveram como eixo 

principal a comunicação, interação e realização de ações por intermédios de mídias como Youtube, Instagram, 

etc. Tais como o projeto PRAE.Com.Vc; o programa TOQUE DE SEGUNDA além de “olhar” mais 

atentamente para as práticas esportivas virtuais (e-games) como ferramenta de inclusão social e assistência 

estudantil. 

 Reiteramos – à exemplo do que sugerimos em 2019 – a necessidade de uma maior integração entre os 

projetos desenvolvidos pelas várias coordenações e diretorias da Pro reitoria de Assuntos Estudantis; 

integrando ações, profissionais e até mesmo instalações nas intervenções para com a comunidade discente. 
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 Também como o fizemos em 2019 insistimos na necessidade de solucionar os problemas na tramitação 

dos processos de compras e contratação de serviços. Em 2020, por exemplo, presenciamos a entrega de uma 

pequena parte do material solicitado em 2019 e vimos alguns serviços deixarem de ser contratados como a 

manutenção dos equipamentos da academia do Cecas. Em relação a esse quesito persistem, ainda, a realização 

de pregões conjuntos com itens de outras Unidades da UFG o que, quando necessários pareceres técnicos, 

provocam atrasos na entrega dos materiais. 

No que se refere à relação com os 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. 

Em 2020, por exemplo, a Coordenação da CEU5 apresentou demanda diretamente à PRAE informando que 

não estavam sendo atendidos na Academia quando, na verdade, já haviam sido alunos e tinham perdido suas 

respectivas vagas por não comparecimento sem justificativa. Além da solicitação de toda a estrutura do Cecas 

para alojamento/quarentena de estudantes que estariam retornando de suas residências que foi prontamente 

atendida, foi realizada toda preparação do espaço e não foi utilizada por nenhum estudante; nem sequer houve 

qualquer comunicação. 

 Do ponto de vista do custeio em geral das ações dos vários projetos é importante que o quantitativo de 

recursos seja mantido (no mínimo como em 2019) por intermédio das fontes já utilizadas (orçamento da UFG 

e PNAES), mas também é imprescindível que se busque a ampliação das possibilidades de captação de 

recursos específicos para os projetos esportivos da UFG. 

 Enquanto possibilidades que poderiam ser exploradas para a finalidade acima destacaríamos: 

I – Criação de um Centro de Custo (com personalidade jurídica/CNPJ; talvez um Núcleo Esportivo) para 

captação de recursos externos à UFG; e 

II – Implantação de uma Política Institucional de Esportes e Lazer que garanta a continuidade das ações e 

projetos de caráter institucional; 

III – Buscar recursos políticos (via emenda parlamentar) específicos para o fomento do esporte e lazer da 

UFG. 

 

 

 

Goiânia, 10 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Prof. Juracy da Silva Guimarães 

Coordenador de Esporte e Lazer – PRAE/UFG 
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ANEXOS - ILUSTRAÇÕES 
DIVULGAÇÕES DAS INTERVENÇÕES DO PROJETO PRAE.COM.VC 
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ILUSTRAÇÕES EM SOBRE AS LIVES REALIZADAS 

     

   

             

 

ILUSTRAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS TESTES 
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Coordenação de Serviço Social  

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2020 
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IDENTIFICAÇÃ 

Coordenação de Serviço Social (CSS) 

 

Coordenadora: Beatriz Cristina de Almeida, Assistente Social CRESS-GO 1540, beatriz_almeida@ufg.com 

 

Contatos: (62) 3209-6241/ servicosocial.prae@ufg.br / whatsapp business (62)3209-6239 

 

Equipe Técnica:  

 

Amadeus Alves Pinto, CRESS-GO 1393 

Beatriz Cristina de Almeida, CRESS-GO 1545 

Bianca Stéfani Alexandre Irineu, CRESS-GO 7221 

Cristina Maria Gusmão, CRESS-GO 2245 

Déborah Freire Ventura, CRESS-GO 3455 

Elizângela da Conceição Ribeiro,  CRESS-GO 3576  

Geyzon Cosme Santos Rodrigues, CRESS-GO 6182 

Higo Gabriel Santos Alves, CRESS-GO 6763 

Jandira Nascimento de Assis, CRESS-GO 2891 

Omari Ludovico Martins, CRESS-GO 0003  

Paloma Mendes Guimarães, CRESS-GO 6382 

Paula Oliveira da Silva, CRESS-GO 7355  
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Introdução  
 

O ano de 2020 foi marcado a nível mundial pela pandemia de COVID-19 causada pelo novo Coronavírus 

(SARS-CoV-2). Sem uma cura, vacina, ou até mesmo um protocolo médico/multiprofissional, o combate, a 

prevenção e a redução de danos iniciados contra a COVID-19 incluíram medidas de restrição que visam a 

não aglomeração de pessoas, a redução do fluxo de circulação e uma série de cuidados preventivos como o 

uso de máscara e a constante higienização das mãos.  

Tendo isso em vista, comércios, restaurantes, shoppings, escolas e universidades, bem como outros 

estabelecimentos foram fechados. Dessa forma, a pandemia obrigou as instituições a redefinirem suas 

formas de trabalho e prestação de serviços à sociedade, por meio de Portarias e outros recursos normativos 

foi instituído o trabalho remoto para todas as suas equipes1.  

É importante destacar que ficou a cargo de cada profissional prover as ferramentas para o exercício das 

funções nessa modalidade de trabalho. Alguns profissionais não tinham computador ou similar, alguns 

precisavam compartilhar o equipamento com outros membros da família, alguns precisaram adequar os 

espaços da casa. Os custos com internet também foram arcados pelos profissionais. De modo geral, os 

servidores públicos não receberam nenhum apoio do Governo Federal, contudo o Ministério da Economia 

estimou uma economia de R$691,9 milhões em despesas administrativas, devido ao trabalho remoto dos 

servidores.2 

O trabalho profissional do Serviço Social na Coordenação de Serviço Social (CSS), assim como todas as 

atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) em 2020, foram muito 

impactadas em seu formato e suas estratégias de atendimento, e se viram afetadas no cerne do seu 

planejamento e de tudo que estava previsto. Desse modo, diante do inusitado, a partir de 17 de março até o 

fim de 2020, a CSS passou a desenvolver todas suas atividades remotamente. A equipe se reorganizou com 

o desafio de assegurar a direção coletiva do trabalho, a escuta, a orientação, e sempre que possível, o 

atendimento dos estudantes e suas demandas, identificadas nos processos de trabalho ao longo do ano. 

A demanda pelo trabalho de assistentes sociais aumentou significativamente, uma vez que foram necessárias 

respostas urgentes às questões postas nesse contexto, como recurso financeiro emergencial para alimentação, 

para as estratégias de Plano Emergencial de Conectividade (PEC), para situações adversas e emergenciais 

(Portaria PRAE 02/2019) vivenciadas pelos estudantes, dentre outras. 

É importante destacar que, mesmo em meio ao trabalho remoto, a CSS continuou lidando com as demandas 

que já faziam parte de seu cotidiano, como os Editais para inserção de estudantes nos programas da PRAE e 

o acompanhamento destes, o planejamento de trabalho, o que levou a uma intensificação do trabalho, para 

atender as demandas emergenciais dentro de prazos muito curtos. 

Apesar de todas as adversidades vivenciadas em 2020, a CSS passou a contar com mais 03 assistentes 

sociais convocados do concurso de 2019, o que possibilitou à equipe uma reorganização das frentes de 

trabalho e o desafio da estruturação de um acompanhamento sistemático. 

 
1 No dia 17 de abril de 2020, a Universidade Federal de Goiás (UFG) instituiu a Portaria 1200/2020, estabelecendo orientações e 
medidas para o período pandêmico. Apesar de a pandemia ainda não ter acabado, a Portaria 3434/2020 revogou as medidas 
estabelecidas na Portaria 1200/2020 e definiu as condições gerais para o retorno ao trabalho presencial, medida fundamentada na 
Instrução Normativa 109/2020 do Ministério da Economia. Apesar de a Portaria 1200/20 priorizar para o trabalho remoto os 
servidores que são do grupo de risco ou com filhos em idade escolar, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) decidiu adotar 
inteiramente o trabalho remoto para todas as suas equipes. 

2Fonte: Ministério da Economia. Disponível em <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-
federal-economiza-r-691-9-milhoes-em-despesas-administrativas-com-trabalho-remoto-de-servidores-1>. Acesso em 15 de 
dezembro de 2020.  
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Observou-se, durante os vários momentos de avaliação conjunta da CSS que as ações da PRAE em 2020, 

que impactam diretamente no trabalho dos assistentes sociais e nos estudantes atendidos pela Política de 

Assistência Estudantil, foram influenciadas pelo documento encaminhado pelo MEC em 2019. Documento 

que versa sobre a auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) acerca da gestão do PNAES, realizada 

no âmbito de 58 universidades federais, entre os anos de 2015 e 2016, cujos resultados constam no Relatório 

de “Consolidação dos Resultados das Gestões do Plano Nacional de Assistência Estudantil”. 

 Tomando por base os dados encontrados, o MEC emitiu uma série de recomendações às Pró-Reitorias 

responsáveis pela execução do PNAES, sobre “a gestão de recursos do programa, com a consequente adoção 

de controles mais rígidos e de medidas de eficiência e otimização dos gastos”. Na PRAE, ao contrário, a 

gestão disponibilizou equipamentos a servidores que não dispunham. 

É nesse contexto que muitas normativas foram criadas e muitas das atividades desenvolvidas pela CSS 

foram impactadas, seja em sua autonomia profissional, ou na direção assumida sobre o que é a assistência 

estudantil e de como implementá-la. 

  

Atividades Desenvolvidas  
 
 A Coordenação de Serviço Social é a principal porta de entrada de estudantes que buscam acesso aos 

atendimentos diretos (bolsas: moradia, permanência, dentre outras) e indiretos (como o Restaurante 

Universitário e Casa de Estudantes) da assistência estudantil. 

Abaixo, seguem as principais atividades que envolveram o trabalho de assistentes sociais neste ano. A 

exposição começa com uma breve contextualização, passa pela descrição do trabalho realizado, onde prima-

se pela exposição de dados quantitativos e qualitativos,  bem como sua avaliação e apontamentos dos 

desafios a serem enfrentados nos anos posteriores.  

 
2.1 Comunicação 
 

Desde 2019, a equipe de assistentes sociais discutia frequentemente como melhorar a comunicação com os 

estudantes. Algumas vivências, sobretudo de erros no preenchimento no Cadastro Único do SIGAA e perda 

de prazos nos processos de editais já demonstravam que deveríamos investir em novas formas de 

comunicação. 

A pandemia de COVID-19 impôs a necessidade de desenvolver o trabalho de forma remota, em 

distanciamento social dos usuários e dos outros profissionais. Atendimentos presenciais foram realizados de 

forma pontual, mesmo com todos os desafios impostos pelos cuidados sanitários, inclusive mantendo-se o 

acompanhamento presencial às Casas de Estudantes.  

Em 2020 tomamos algumas medidas, com a finalidade de melhorar a comunicação e responder ao momento 

pandêmico:  

 

Comunicação da Equipe: O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho 

coletivo, sendo assim o trabalho pela modalidade remota exigiu ampla comunicação entre a equipe de 

assistentes sociais para intervenção profissional e tomada de decisões com a gestão. Utilizou-se da 

continuidade dos grupos do Whats App como: CSS Goiânia, Moradia Estudantil, Ceu III e V , Permanência, 

bem como o grupo da Diretoria e Serviço Social. Outra ferramenta de comunicação entre a equipe se deu 

por meio de reuniões via Google Meet, tanto para planejamento semanal quanto para socialização de 

demandas e encaminhamentos da equipe Moradia e Permanência. As reuniões virtuais também foram 

realizadas com a gestão e outros setores da UFG. 
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Criação do Whatsapp business da CSS: Ressalta-se que o Whatsapp já era utilizado para fazer alguns 

contatos com os estudantes, mas foi durante a pandemia que o uso deste aplicativo teve ampla divulgação na 

página da PRAE.  Diante da impossibilidade de atendimento dos telefones fixos, a instituição incentivou os 

serviços a criarem Whatsapp Business, como um canal de comunicação direta com os estudantes, para obter 

informações, esclarecer dúvidas e identificar demandas.  

No decorrer do período a equipe avaliou a importância de direcionar um profissional, por meio de 

revezamento entre os profissionais da equipe, para responder rapidamente às demandas que chegam por esta 

forma de comunicação. A equipe avalia de forma positiva, inclusive como uma ação complementar ao e-

mail, pois permite visualizar se o/a estudante recebeu a mensagem, permite ligações, envio de áudios, 

chamada de vídeo, por se tratar de uma comunicação mais instantânea. Do ponto de vista negativo, temos o 

consumo de um grande tempo de trabalho, em alguns momentos para tratar sobre assuntos pertinentes a 

outros departamentos da PRAE, até mesmo de outras áreas da Universidade.  

 

E-mail: Foi outra forma de comunicação que ganhou destaque com o trabalho remoto. Cada membro da 

equipe tem seu e-mail institucional com domínio UFG, e este ano a equipe de assistentes sociais substituiu o 

e-mail Yahoo, utilizado há mais de sete anos, pelo servicosocial.prae@ufg.br. Com um volume de e-mails 

expressivamente maior que antes e com o intuito de organizar melhor, visto que é uma ferramenta de acesso 

coletivo, assim como no Whatsapp Business, estabeleceu-se um revezamento entre os profissionais para 

responder aos e-mails. Ressalta-se que nesse movimento de aprimorar a comunicação, são destinados um 

profissional para cada uma destas ferramentas de comunicação. 

 

Tutorial sobre como se inscrever nos programas da Prae: O tutorial consiste em um vídeo que demonstra o 

passo a passo de como se inscrever nos programas da PRAE, bem como localizar os editais, aderir ao 

Cadastro Único/SIGAA, anexar adequadamente a documentação, atualizar os dados pessoais e como 

solicitar a/as bolsa/s. Toda produção do vídeo foi feita pela equipe de assistentes sociais. A divulgação e a 

publicação foi realizada no site, instagram e youtube da PRAE. Uma preocupação da equipe era apresentar 

um vídeo elucidativo, com uma linguagem acessível, observando as dificuldades mais comuns dos 

estudantes. 

O vídeo foi publicado em julho e alcançou quase 3 mil visualizações. Acredita-se que essa iniciativa tenha 

contribuído com a redução de dúvidas frequentes dos estudantes, referentes aos passos para solicitação de 

bolsa no SIGAA. Além disso, a equipe identificou uma redução no número de erros no anexo de 

documentos, em comparação com solicitações de editais anteriores. 

A repercussão positiva do tutorial, também junto aos usuários, provocou na equipe a necessidade de elaborar 

outros vídeos, como por exemplo, a relação de documentos para inscrição, contextualização da composição 

do núcleo familiar, elegibilidade para ingresso nos programas da PRAE, vivência dos estudantes na 

Universidade.  

 

Contato virtual com os estudantes - Plataforma de Interface Google Meet: Com a restrição de contato 

presenciais, a CSS utilizou a plataforma Google Meet para realizar momentos de contato coletivo e 

individual, como as entrevistas individuais, reuniões de ingressos de bolsistas, reuniões com as 

coordenações da CEU’s, reuniões para tirar dúvidas sobre a atualização cadastral (Portaria PRAE nº 21/ 

2020).  

A oportunidade de tirar as dúvidas de forma coletiva foi bem avaliada pela equipe, que ponderou continuar 

utilizando dessa ferramenta após o fim do isolamento social, dada a facilidade de organização e a 

comodidade de não ter que se deslocar.  
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Instagram (Rede Social): A equipe usou o instagram da PRAE em alguns momentos para elucidar dúvidas, 

por meio do recurso “caixa de perguntas”. A interação com os estudantes foi muito grande, alguns stories 

chegaram a ter mais de 1.000 visualizações em 24h. Nossa avaliação é de que as redes sociais são muito 

utilizadas pelos estudantes  e podem ser um meio de comunicação interativo e de grande alcance.  

 

O contexto do trabalho no momento da pandemia acelerou a apropriação de novas formas de trabalhar, 

conhecer e se apropriar de ferramentas virtuais,  a pensar novas estratégias de comunicação com os 

estudantes. O uso de recursos virtuais para organização do trabalho se ampliou, como as plataformas do 

Google Drive e grupos no Whatsapp, nos desafiando a desenvolver competências digitais. Ressalta-se que a 

proliferação de possibilidades de contato virtual, não substitui o contato pessoal.  

 
2.2 Análises da realidade socioeconômica 
 

 Na Lei de Regulamentação da profissão de Serviço Social, Lei nº 88.662/1993, a “realização de 
estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefício e serviço sociais junto a órgãos da 
administração pública direta e indireta (....)” (Art. 4, XI), constitui uma das competências profissionais. 

Contudo, apesar de não ser de competência exclusiva do Serviço Social, a Política de Assistência Social 

Estudantil (PASE) da UFG, Resolução CONSUNI 44/2017, estabelece como condição para acesso aos 

programas a ela vinculados que “os estudos das realidades sociais dos estudantes será realizado pelos/as 
assistentes sociais vinculados à PROCOM”. Ao longo do tempo, o desenvolvimento deste trabalho pela 

equipe de assistentes sociais obteve legitimidade perante à instituição, confirmada pela reorganização, em 

2018, da Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica composta exclusivamente por assistentes 

sociais, ratificando, assim, tal centralização.  

As análises da realidade socioeconômica consomem um tempo considerável de trabalho. Como a equipe da 

CSS também está envolvida em outras frentes, não é possível modificar seu ritmo e seus fluxos de 

atendimento durante o período de análises. Assim, busca-se conciliar os estudos de realidade com as outras 

demandas. Ressalta-se que essa conciliação não acontece de forma linear, por vezes há um fluxo maior de 

outras demandas. Contudo, a equipe sempre prioriza o trabalho de análises, por entendermos que ele é 

fundamental para a inserção dos estudantes nos programas.   

No contexto da política social no neoliberalismo, as análises da realidade socioeconômica assumem cada 

vez mais a finalidade de identificar entre os solicitantes aqueles que têm o perfil do atendimento e ainda, 

entre estes, aqueles mais pauperizados. Dessa forma, terminam sendo um instrumento de seletividade das 

políticas públicas não universais. 

 

2.2.1 SISU 
 

Esta atividade é a primeira grande demanda do ano e consiste na verificação do perfil socioeconômico dos 

candidatos pleiteantes às cotas destinadas a estudantes oriundos de famílias de baixa renda.  Para o 

SISU/2020 a UFG disponibilizou para a Regional Goiânia 4.344 novas vagas, das quais 1.086 foram  

reservadas para estudantes com renda per capita familiar igual ou inferior a 1 e ½ salários mínimos.  

O trabalho desenvolvido pela equipe da CSS para o SISU/2020  iniciou-se em meados do mês de novembro 

de 2019, com reuniões de planejamento, organização de documentos e contato com os profissionais, que 

contribuíram com a Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica, considerando que a equipe efetiva 

é insuficiente para o atendimento desta demanda. 

Mais uma vez, a autorização da contratação  de assistentes sociais ocorreu às vésperas da realização do 

SISU/2020, o que impossibilitou que a contratação seguisse os trâmites legais, sendo realizado o convite aos 
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profissionais, com a preferência para aqueles que trabalharam no ano anterior. Com a contratação de 10 

assistentes sociais para compor a equipe, a capacitação da equipe ocorreu em 12/02/20 com a CSS e contou 

com a presença das Pró-Reitoras Maísa Miralva (PRAE) Jacqueline Araújo (Prograd).  

Durante a matrícula, a equipe da Moradia Estudantil realizou atendimentos de todos os estudantes que 

apresentaram demanda por moradia. Foram realizadas cerca de 70 entrevistas individuais e os 44 

identificados como prioritários para inserção imediata, foram encaminhados de forma emergencial e 

provisória para as CEU’s.  

A partir da avaliação da Comissão em  2019, encaminharam-se melhorias no processo de trabalho para essa 

atividade. A mais significativa, foi o envolvimento da equipe da secretaria da PRAE, que contribuiu com 

registros de informações, orientações aos candidatos, organização de documentos e apoio logístico, durante 

todo período da matrícula.  

Avaliou-se também que a contratação de Assistentes Sociais foi fundamental para que o atendimento aos 

candidatos fosse realizado de forma mais ágil. Contudo, mesmo com uma equipe de 18 assistentes sociais, a 

exemplo de outros anos, os trabalhos da Comissão não foram interrompidos no horário de almoço, 

realizando-se um revezamento da equipe a fim de assegurar um tempo menor de espera dos candidatos. 

A equipe de trabalho da Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica avaliou que o trabalho em 2020 

foi bem organizado, sugerindo: 

Criar mecanismos para divulgar informações sobre as cotas, com uma linguagem mais acessível; 

Inserir no sistema do Centro de Seleção a categoria “em espera”;  

Criar um documento para entregar aos estudantes com a relação dos documentos que faltaram. Hoje isso é 

feito manualmente, o que consome tempo; 

Repensar o fluxo das Comissões, uma vez que a nossa é a única que permite deixar o estudante em espera. 

Por exemplo, às vezes o estudante retorna com os documentos e depois é indeferido em outra Comissão.  

 

2.2.2 Acolhe UFG 
 
 
 O Acolhe UFG3 foi coordenado pela Pró-reitora Adjunta, com o auxílio da equipe da secretaria e de 

voluntários do Programa UFGInclui e do Centro de Esportes Campus Samambaia (CECAS), sem a 

participação direta de assistentes sociais na organização. Coube a CSS identificar os estudantes com perfil 

(ingresso como RI e com renda per capita familiar de até meio salário mínimo),  encaminhar os estudantes 

para o stand do Acolhe UFG e analisar os recursos. 

Diferentemente dos anos de 2018 e 2019 em que os estudantes do Programa UFGInclui eram inseridos 

diretamente no Acolhe, em 2020, estes passaram a ter que  submeter à análise socioeconômica. No total 

foram realizadas 45 entrevistas na CSS, uma vez que durante a matrícula o atendimento não foi viável, dado 

o grande número de estudantes  atendidos na Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica. 

Com relação aos estudantes contemplados com o Acolhe, uma preocupação permanece, apesar da 

divulgação no site, redes sociais e e-mails encaminhados, 85 estudantes atendidos com a Bolsa Acolhe de 

R$400,00 não se inscreveram no Edital da Bolsa Permanência PNAES, sendo que este grupo, a princípio, 

apresenta perfil prioritário de faixa de renda até meio salário mínimo vigente para atendimento. 

 
3 Atendimento de caráter provisório que assegura aos estudantes calouros em primeira matrícula na UFG, que tenham ingressado 
por cota de renda inferior/SISU com renda per capita de até meio salário mínimo, até três refeições gratuitas no R.U, e/ou uma bolsa 
mensal de 400,00 por até seis meses, e/ou encaminhamento provisório para CEU.  

Regulamentado em 2020 pelos Editais PRAE nº 02, 06 e 180.  
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2.2.3 Editais 
 
Em abril de 2019, o MEC anunciou o bloqueio de 30% das despesas discricionárias de universidades e 

institutos federais, percentual equivalente a 2,4 bilhões de reais. Em setembro, o MEC descontingenciou 

cerca de metade do que havia sido paralisado. Ou seja, cerca de 1,2 bilhões e repassou proporcionalmente às 

universidades e institutos, por isso foi possível pagar algumas despesas acumuladas e pendentes4. Por fim, 

após grande mobilização e articulação de reitores/as no Congresso Nacional, em 18 de outubro, o MEC 

descontingenciou 100% do orçamento das universidades federais. Portanto, assim como afirmou o reitor 

sobre o balanço de 20195, “entramos em 2020 sem contingenciamento”. O grande problema, no entanto, é 

que já acumulávamos grande defasagem orçamentária antes mesmo das medidas de bloqueio. 

Dessa forma, durante o ano de 2020, mesmo com a defasagem anunciada, foi possível abrir vagas de editais 

para concessão de bolsas de assistência estudantil, como abaixo será detalhada. 
A CSS a semelhança de 2019, propôs Edital Único para as Bolsas de Alimentação, do Programa Moradia 

Estudantil e da Permanência ofertadas pela PRAE, entendendo que além de  contribuir no processo de 

análise,  facilita para o estudante a inscrição nos projetos ao qual se interessar de uma só vez. Tendo em 

vista as incertezas orçamentárias, não foi possível efetivar tal proposta. Por isso, o primeiro destes Editais 

disponibilizou vagas apenas para modalidades que não envolveram  repasse direto de recursos financeiros ao 

estudante, exceto a Bolsa Alimentação- Aparecida de Goiânia (devido a isonomia).  

Os Editais e Portarias da PRAE que envolveram o trabalho de análise socioeconômica foram: 

Edital PRAE nº 04/2020 - disponibilizou vagas para Casa de Estudantes Universitários e para o programa de 

Alimentação, modalidade isenção no Restaurante Universitário e Bolsa Alimentação campus Aparecida de 

Goiânia. 

Edital PRAE nº 134/2020 - disponibilizou vagas para Bolsa Moradia, para a troca de modalidade da CEU 

para Bolsa Moradia e para a  Bolsa Permanência. 

Edital PRAE nº 149/2020 - disponibilizou vagas para o repasse financeiro único, em caráter emergencial, 

para compra de equipamento de informática. Este foi um edital de fluxo contínuo, executado entre julho e 

novembro.  

Edital UFG/Regional Goiás/CCOM N.01/20206 - disponibilizou vagas para as  Bolsas Alimentação,  

Moradia e Permanência. 

Não houve Edital com vagas para as bolsas Canguru, PIOdont e  Padarq. Sobre a Bolsa Canguru7, apesar da 

não disponibilização de novas vagas em 2020 a CSS realizou o primeiro levantamento do critério de idade, 

onde foram desligados 8 estudantes pelo critério da idade e 1 que estava com matrícula trancada. 

 Outra bolsa acompanhada pela equipe da CSS é a do Centro de Línguas, que não possui Edital e 

inscrição pelo SIGAA. No primeiro semestre de 2020 foram encaminhados 18 estudantes de baixa renda 

 
4 Mais informações, consultar reunião da ANDIFES, no dia 30 de setembro de 2019, para discutir o Descontingenciamento parcial 
de recursos para as universidades federais. 

5 Consultar também a entrevista do reitor Prof. Edward sobre  o Retrospectiva 2019: um ano de desafios, mas de grandes conquistas, 
em: https://www.ufg.br/n/122999-retrospectiva-2019-um-ano-de-desafios-mas-de-grandes-conquistas. 

6 Devido ao afastamento  para qualificação da única profissional dessa Regional, ficou sob a responsabilidade da equipe de 
assistentes sociais da regional Goiânia realizar as análises das realidades socioeconômicas deste Edital.  

7 A Bolsa Canguru  constitui-se em uma bolsa para estudantes que são mãe ou pai, com filho/a de idade inferior a 5 anos, que com 
ele resida. O repasse mensal é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), independente do número de filhos e sendo a mãe e o pai, 
estudantes da UFG, apenas um dos dois pode ingressar na Bolsa Canguru. O primeiro edital foi publicado em 29/20/2018, marcando 
o início da Bolsa que ainda não possui nenhuma outra regulamentação além do edital. 
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(duas vagas foram destinadas aos indígenas e duas aos quilombolas8), destes, 04 não conseguiram efetuar a 

matrícula. Além da entrada de novos estudantes, houve 11 desligamentos, dos quais 07 por reprovação e 04 

por trancamento de matrícula. No segundo semestre, em função das medidas adotadas para o enfrentamento 

da pandemia de Covid-19, não houve encaminhamento. 
Abaixo apresentamos os panoramas quantitativos das Análises Socioeconômicas de 2020 por bolsa, das 

Regionais Goiânia e Goiás, seguido dos resultados das análises: 

 

 

 

 

Tabela 01 
Relação das Análises Socioeconômicas de 2020 - Regional Goiânia e Goiás 

 

Bolsa 

 

Quant. 

Vagas 

 

Inscritos 

 

Contemplados 
 

Deferidos 
Indeferidos 

 

Em  

Análise 

 

Cancelado/ 

Finalizado 

Falta doc. Critérios 

PAE - Isenção no Ru 
- Reg Goiânia 

300 
mínimo 

404 309 0 43 14* 0 37 / 1 

PAE - Bolsa 
alimentação CAG - 
Reg Goiânia 

10 
mínimo 

18 13 0 4 0 0  0 /1 

PME - CEU - Reg 
Goiânia 

55 
mínimo 

104 57 27 1 9* 0 3 / 7 

PME - Bolsa 
Moradia - Reg 
Goiânia 

40 
mínimo 

315 43 57 8 37*** 161 2 / 7 

PME - Mobilidade 
CEU - BM - Reg 
Goiânia 

10 
mínimo 

45 10 21 0 0 0 0 / 14 

Bolsa Permanência - 
Reg Goiânia 

200 
mínimo 

863 200 122 25 13**** 492 8 / 3 

Bolsa Alimentação - 
Regional Goiás 

13 49 13 28 6 1 0 1 

Bolsa Permanência - 
Regional Goiás 

17 89 17 58 12 2 0 1 

Bolsa Moradia- 
Regional Goiás 

13 65 13 21 22 9 0 3 

Fonte: Dados do SIGAA, elaborado pela CSS. 
Contemplado: estudante com perfil de atendimento, dentro do quadro de vagas disponíveis 

 
8 A reserva de vagas aos indígenas e quilombolas foi criada em 2019, mediante acordo entre a gestão da UFG e a Coordenação do 
Centro de Línguas.  
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Deferido: estudante com perfil do programa, mas fora do quadro de vagas, podendo ser contemplado conforme surgimento de 
vagas ao longo do período de vigência do Edital; 
Indeferido por falta de documentos ou fora dos critérios (poderão recorrer no resultado preliminar); 
Cancelado: estudante que já é atendido, ingresso por editais anteriores;  
Finalizado: estudante não quer continuar com a solicitação ou estudante com solicitação duplicada; 
Em análise: ranqueados pelo SIGAA, mas que não teve a realidade socioeconômica analisada por assistentes sociais; 
* Todos por renda per capita superior a um e meio salário mínimo;  
** Todos foram indeferidos por residir ou terem familiares na região metropolitana de Goiânia; 
*** Destes 31 foram indeferidos por residir ou terem familiares na região metropolitana de Goiânia,  02 por terem graduação 
concluída, 01 por estar inadimplente com a PRAE, 03 por incompatibilidade de informações; 
**** Dos 13 indeferidos por falta de critérios teve 02 estudantes não regulamente matriculados na UFG, 01 com renda 
superior a renda per capita de um salário mínimo e meio, 06 por terem graduação concluída, 01 por estar inadimplente com a 
PRAE, 01 por ser bolsista MEC e 02 por incompatibilidade de informações. 

 

 O estudo da realidade socioeconômica dos estudantes é realizado pelos assistentes sociais, de acordo com a 

documentação apresentada na inscrição, considerando principalmente o conjunto das informações 

socioeconômicas das condições de vida do/a estudante no contexto familiar (se for o caso). A análise das 

solicitações de bolsas se dá em duas etapas:  

1- Classificação gerada pelo SIGAA, a partir do cruzamento de respostas informados pelos estudantes a 

questões tecnicamente pensadas com indicadores de maior necessidade socioeconômica.  

2- Análise das solicitações de estudantes que se encontram classificados no ranking do SIGAA,  dentro do 

número de vagas existentes.   

 

Até a conclusão do Parecer Técnico, além da análise documental e das informações do Cadastro Único no 

SIGAA, quando necessário o profissional lança mão de inúmeros instrumentais de trabalho como 

entrevistas, contatos com familiares, observância do histórico acadêmico, consulta aos sistemas da PRAE, 

entre outros. Ao final é emitido um parecer profissional para cada solicitação do estudante, onde se altera o 

status “em análise”, para contemplado, deferido, indeferido, cancelado ou finalizado.  

Ressalta-se que, devido  a quantidade de inscritos nos editais ser maior que a oferta de vagas disponíveis, 

nem todas as solicitações passam pela análise dos assistentes sociais da CSS, conforme estabelecido no 

Edital de que“à medida em que seja necessário avançar no processo de análise das solicitações, quando 

novas vagas surgirem, no limite dos recursos financeiros destinados para esse fim”.  

Como pode ser observado na Tabela 01 na Bolsa Permanência da Regional Goiânia, mais da metade das 

solicitações de estudantes não foram analisadas (492 permanecem com status “em análise” dos 863 

inscritos), uma vez que o número de estudantes da fila de espera (122 deferidos) já era superior à quantidade 

de vagas disponibilizadas. Ressalta-se que a equipe busca analisar ao menos todos os cadastros com até 70 

pontos, pois é a pontuação prioritária para o atendimento nos programas. 

No processo das análises da realidade socioeconômica de 2020 o Edital Nº 134/2020 estabeleceu entre os 

critérios de elegibilidade não ter graduação concluída, também para os estudantes que se inscreviam para a 

Bolsa Moradia, este critério já era estabelecido pela Portaria Nº 19/2019 para Bolsa Permanência - motivo 

pelo qual  foi inserida em 2020 as perguntas “você já possui graduação concluída?”, “você já começou uma 

graduação?”, e se sim, “Qual? Em qual Instituição?”, como questões obrigatórias no Cadastro Único do 

SIGAA. 

A inserção do critério de graduação concluída na Portaria da Permanência em 2019 e no Edital de 2020 foi 

ponto de discordância entre a gestão da PRAE e a CSS, dado o entendimento de que a conclusão de uma 

graduação não é sinônimo de empregabilidade,  de melhoria das condições socioeconômicas, mudança de 

vida; tendo em vista que alguns estudantes têm acesso a um ensino precarizado,  em que a qualidade da 
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formação não é o princípio orientador, mas sim, a diplomação em massa para o mercado de trabalho. Deste 

modo, a equipe CSS entende que este critério de elegibilidade não deve ser excludente , mas deve ser 

aplicado como critério de não prioridade para inserção.  

Outra questão de discordância no processo das análises diz respeito às categorias utilizadas na publicação 

dos Resultados Finais (contemplado e não contemplado) diferente do que estava previsto e especificado nos 

Editais (contemplado, deferido, em análise, indeferido). Essa mudança no momento da publicação provocou 

muitas dúvidas por parte dos estudantes, o que sobrecarregou o WhatsApp e o e-mail da CSS para fazer os 

esclarecimentos. 

Por fim, é preciso destacar que durante o processo de construção dos Editais e Portarias citadas acima, a 

CSS foi convidada a contribuir com a elaboração dos mesmos. A equipe sempre se mobilizou prontamente, 

inclusive alterando planejamentos prévios, para o estudo das propostas e apresentação de alterações, 

sugestões e inserções aos textos9. Entretanto, a maioria das sugestões apresentadas não são incorporadas aos 

textos, e também não são apresentados argumentos que justifiquem, o que leva à desmotivação da equipe em 

contribuir. 

 

 

2.2.4 Portarias 
 
 Para além das análises socioeconômicas nos Editais, a CSS em 2020 foi convocada a trabalhar com 

as diversas Portarias editadas em 2020.  

 

2.2.4.1 Portaria Emergencial Alimentação  
 

Obedecendo o Decreto Estadual  n° 9.637/2020, no dia 19 de março de 2020, a PRAE comunica o 

fechamento do Restaurante Universitário (RU). A empresa responsável (Nutrir) continuou o atendimento 

por meio da entrega de marmitas (café da manhã, almoço e jantar) para moradores das CEU’s e para alguns 

estudantes que manifestaram interesse presencialmente na PRAE e para a CSS,  via telefone ou e-mail. 

Com o aumento da demanda por parte de outros estudantes que reivindicavam alimentação, e a exemplo de 

outras Universidades, a PRAE publica a Portaria nº 06 em 23 de março, que estabelece atendimento com 

repasse financeiro de R$250,0 apenas aos estudantes: isentos com média de utilização do RU igual ou 

superior a 20 grandes refeições (almoço e jantar), e moradores das CEU’s, bolsistas da moradia (exceto a 

acumulava com à PBM/MEC), moradores provisórios e  bolsistas do Acolhe UFG, independente do 

consumo. Segundo esses critérios, 857 foram considerados elegíveis para recebimento do recurso.  

O baixo número de estudantes elegíveis em relação ao total de bolsistas alimentação, manteve a pressão por 

atendimento, somando-se as discussões da equipe gestora da PRAE, das implicações legais, sobre um 

atendimento automático, sem a expressa manifestação do estudante em receber o repasse financeiro. Esses 

fatores levaram a PRAE a publicar o Edital 07/2020, abrindo para inscrições, porém, manteve-se os mesmos 

critérios. Se a necessidade era apenas a manifestação do estudante, por sugestão da CSS, as inscrições 

ocorreram no Google Formulário.  

 Entre as justificativas para solicitação do repasse financeiro emergencial de alimentação, haviam muitas 

falas como:  

 
9 Um exemplo são os critérios de elegibilidade V, VIII, IX, X do Edital n°134, pois não se tratam de questões de elegibilidade e sim 
de acompanhamento, como, por exemplo, “comprometer-se a manter frequência mensal superior a 75% nas disciplinas matriculadas 
no semestre”.  
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Eu necessito desse auxílio simplesmente porque minha alimentação é baseada no restaurante universitário, e nessa situação de 
pandemia estou sem poder comer, sobrevivendo com ajudas. 
 
Minha família trabalhava informalmente em feiras e como ambulante e devido a pandemia do coronavírus perdeu toda a renda. O 
valor do benefício de alimentação seria essencial para conseguir comprar alimentos e itens básicos de higiene. 
 
 Não possuo renda alguma para ajudar na alimentação de casa, quando o ru está aberto faço grande parte das minhas refeições lá e 
isso diminui o gasto com alimentação aqui em casa  
 

Falas como estas revelam a agudização do empobrecimento vivenciado pelas famílias durante a pandemia, 

demonstram ainda, como a permanência dos estudantes de baixa renda na universidade está implicada em 

tantas outras condições de vida (acesso a renda, adoecimento, desemprego) entre outros. 

Até o dia 15/04 a PRAE recebeu 1649 solicitações, que englobou estudantes graduandos não isentos, pós-

graduandos, estudantes do ensino médio e de pessoas sem qualquer vínculo com a universidade.  

O desafio em analisar tantos pedidos, num curto prazo de tempo, por se tratar de um atendimento 

emergencial, e a ausência de inscrição de muitos estudantes por inúmeras dificuldades (comunicação, falta 

de acesso a internet) fez com que se retornasse ao atendimento automático dos que estavam no perfil 

estabelecido. 

Em 17 de abril, a PRAE publicou a Portaria 09/2020 cancelando o Edital 07/2020. A nova Portaria inseriu 

entre os grupos a serem atendidos os estudantes do curso de Agronomia/Pronera, e manteve os mesmos 

critérios do Edital 07. 

Ponderou-se, contudo, que os estudantes que não foram contemplados teriam direito a um “recurso”, sendo 

todas as reclamações recebidas pelo e-mail da PRAE  e encaminhadas para a CSS, que realizou análise das 

justificativas apresentadas retomando a análise socioeconômica destes, emitindo 95 Pareceres.  

Quanto aos pareceres produzidos pelos assistentes sociais, destaca-se que a autonomia profissional não foi 

respeitada pela Gestão. Se o repasse financeiro foi criado considerando  que o atendimento em alimentação é 

uma necessidade humana básica e constitui uma prioridade nas ações da PRAE, pela importância que têm no 

acesso dos estudantes de baixa renda à educação, os indicadores sociais apontados pelos profissionais, para 

além dos critérios estabelecidos na Portaria, não foram considerados para o deferimento das solicitações, 

tendo inclusive alguns profissionais que refazer o seu Parecer Social. Essa Portaria atendeu ao final 1140 

estudantes, conforme o resultado publicado. 

Num contexto tão desafiador de fechamento de um importante equipamento social como é o Restaurante 

Universitário, que contribui com a segurança alimentar de muitos estudantes, o repasse financeiro 

emergencial foi uma importante medida que contribuiu para minimizar os efeitos da pandemia. Contudo, ao 

possibilitar o atendimento para alguns grupos, independente da média de utilização, e estabelecer como  

média de utilização do RU igual ou superior a 20 grandes refeições (almoço e jantar) para os demais, não 

considerou o princípio da equidade de tratamento com os estudantes atendidos pelo repasse. 

2.2.4.2 Portaria Conectividade 
 

Apesar da suspensão do calendário acadêmico por tempo indeterminado, em maio a Universidade autorizou, 

em caráter excepcional e durante o período de distanciamento social, o ensino remoto (depois se tornaria o 

ERE) com uso de meios digitais para o desenvolvimento de diversas atividades acadêmicas, como defesas 

de TCC e de estágio obrigatório, disciplinas de núcleo livre e de orientação, entre outros.  

A possibilidade de cursar disciplinas ou realizar atividades de forma remota intensificou o debate sobre a 

criação de condições de acesso as aulas, principalmente a equipamentos e a internet em domicílio. Assim, 

foram lançadas algumas ações com o objetivo de contribuir com a conectividade. Seguem aquelas em que o 

trabalho de assistentes sociais, direta ou indiretamente, foi necessário. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      102 

Plano Emergencial de Conectividade, regulamentado pela Portaria PRAE nº10/2020, teve por objetivo 

contribuir com o acesso dos estudantes de baixa renda à internet, por meio do repasse de R$50,00 para 

contrato de plano de internet. Posteriormente a Portaria PRAE nº14/2020 alterou o valor para R$100,00 e 

meses depois o MEC enviou os Chips com internet móvel, ficando assegurando o atendimento da Portaria 

14 apenas para os estudantes onde não havia cobertura. 

Resolução Consuni/UFG 027/2020 que regulamentou o empréstimo de equipamentos de informática das 

Unidades Acadêmicas para os estudantes, considerando pesquisa realizada pela PROGRAD que apontou a 

necessidade de mais de 2000 estudantes por equipamentos. 

Edital PRAE nº149/2020, PEC 500, como parte integrante do Plano de Conectividade. De fluxo contínuo e 

mensal, o edital recebeu inscrições até novembro de 2020. Consistiu no repasse financeiro único do valor de 

de R$500,0010, em caráter emergencial, destinado a contribuir com a aquisição de equipamento de 

informática.  

Campanha UFG ID para arrecadação de equipamentos usados, posteriormente doados a estudantes de baixa 

renda. 

 

 Sem condições de atender a todos os estudantes, focalizou-se naqueles com maiores necessidades, 

sendo a renda per capita o principal indicador. A identificação dos estudantes atendidos era assim parte 

importante do plano de conectividade da Universidade e foi neste ponto em que a CSS foi chamada a 

discutir o como fazer. 

 A CSS, no intuito de reduzir o impacto de mais uma grande e nova demanda, propôs que os estudantes 

bolsistas da PRAE e os ingressantes por cotas de renda não passassem por nova análise socioeconômica. Por 

fim, após muitas discussões e projeções, a equipe não foi envolvida diretamente nos atendimentos do plano 

de conectividade para empréstimos, doação e internet. A colaboração com essas ações foi indireta, consistia 

basicamente em socializar informações com os estudantes e gerar per capitas devidamente analisadas, 

quando necessário. 

No Edital nº149 o trabalho dos assistentes sociais se deu de forma direta, tendo os mesmos realizado a 

análise socioeconômica dos estudantes que não fossem bolsistas11 da PRAE, tendo estes que aderir ao 

Cadastro Único no SIGAA, conforme fluxo previsto no edital. 

As planilhas com os estudantes que deveriam ser analisados foram encaminhadas para CSS mensalmente 

pela secretaria da PRAE. O cronograma estabeleceu aproximadamente 5 dias úteis para concluir as análises 

e gerar o resultado preliminar. Durante o processo de análises observou-se que, apesar do esforço de 

publicizar as informações e dos infográficos produzidos, muitos estudantes não fizeram a adesão ao 

Cadastro Único ou enviaram os documentos comprobatórios de forma incompleta, o que impossibilitou a 

análise socioeconômica no mês em que a solicitação foi encaminhada e o prejuízo do estudante para 

acompanhamento do semestre acadêmico. 

É importante pontuar que muitos estudantes desistiram do PEC 500 e se cadastraram na campanha UFG ID, 

justificando que o valor era insuficiente para a compra de um equipamento que desse suporte para as aulas 

nessa modalidade, enquanto os equipamentos do UFG ID, eram completos. 

A seguir apresenta-se uma tabela com informações sobre o PEC 500.  

 

 
10 Na proposta inicial do PEC 500 o valor do repasse financeiro seria de R$450,00, mas a equipe apontou  para a gestão que o mesmo 
era baixo em relação ao valor de um equipamento, após esse movimento a PRAE decidiu pelo aumento de R$50,00. 

11 Para os estudantes bolsistas a equipe realizou a análise daqueles, que por algum motivo, a per capita estava acima de um salário 
mínimo (motivo de indeferimento) ou que estivesse em branco na planilha. 
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Tabela 02 
Solicitações e Resultados - PEC 500 

Mês Total  
Contemplados 

Indeferidos 

Total Bolsistas Não 
Bolsistas 

Falta de 
documentos 

Sem 
Cad.Único 

Renda 
Superior 

Outros 

Julho 165 64 101 105 8 51 1  

Agosto  495 181 314 333 19 119 16 8* 

Setembro 396 242 154 278 10 90 6 12** 

Outubro 85 31 54 31 3 20 4 27 

Novembro 53 20 34 35 5 12 1  

Total 782**** 45 292 28 47 

* 2 com status inativo CGA, 6 atendidos em Editais anteriores; 
** 10 com status inativos no CGA, 1 cancelado, 1 atendido em Editais anteriores; 
*** 3 com status inativo CGA, 20 atendido em Editais anteriores, 4 contemplado no UFG ID; 
**** Alguns estudantes contemplados desistiram para poder participar do sorteio do UFG ID. 

 

Foi notório o esforço da Universidade para atender os estudantes, com ações de mobilização da sociedade 

como a campanha que arrecadou computadores para doação, como envio de equipamentos para várias partes 

do Brasil, organização de equipes para manutenção das máquinas, equipes para entrega dos equipamentos, 

esforços das unidades acadêmicas para mapear os estudantes que necessitavam, etc. Entretanto, é preciso 

dizer que o momento escancarou uma realidade até então invisibilizada: a desigualdade digital12. 

 

2.2.4.3 Portaria Recadastramento 
 

Diante de um conjunto de fatores que envolvem maior controle sobre os estudantes bolsistas atendidos pelo 

recurso do PNAES, o cenário da Regional Goiânia que nos últimos 10 anos13 não realizou um 

 
12 Waiselfisz (2007) aponta que a desigualdade digital está intimamente ligada às desigualdades regionais, de acesso a trabalho e 
renda e de cor. Na região norte e nordeste o acesso a internet domiciliar era de 4,9% e 5,7% respectivamente, enquanto na região 
sul e sudeste os percentuais eram de 18,6% e 20,8%. Considerando a região centro-oeste, Goiás tinha o menor índice, 9,2%, enquanto 
distrito federal alcançava 31,1% (maior percentual do país). A mesma pesquisa indicou que entre os 40% mais empobrecidos apenas 
5,7% tiveram acesso a internet nos últimos três meses, e que entre brancos e negros, os primeiros tinham 2,1% a mais de acesso. 
Apesar das mudanças que ocorreram de 2007, data da publicação do mapa das desigualdades digitais, até o presente, muito se 
mudou, popularizando-se o acesso aos smartphones e similares, mas seguimos com uma grande desigualdade digital. Fonte:  
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa das desigualdades digitais no Brasil. Produzido em parceria pelo MEC, RITLA e Instituto 
Sangari. Disponível em <http://www.clam.org.br/bibliotecadigital/uploads/publicacoes/1285_1680_desigdigitalbrasil.pdf>. Acesso 
em 07 de dez. de 2020. 

13 Destaca-se que a equipe de assistentes sociais já realizou um recadastramento de bolsistas da alimentação e bolsa permanência, 
entre os anos de 2008 e 2010, experiência que na época constatou nos resultados obtidos que a realidade sócio-familiar e as rendas 
per capitas familiares pouco alteraram em relação ao momento de ingresso nos programas. Após esse período, foi recorrente a 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      104 

recadastramento, a informatização das solicitações de vagas nos programas pela implantação do Módulo de 

Assistência ao Estudante no SIGAA em 2018  (quando houve a transferência das fichas físicas para digitais), 

bem como a exigência de orgãos de controle (como CGU e o próprio MEC), por dados mais atuais dos 

estudantes que são atendidos, foi inevitável que a PRAE realizasse uma convocação para atualização 

cadastral dos bolsistas, cujo objetivo consistia, a princípio, em identificar a atual condição socioeconômica 

dos estudantes. 

 Para o recadastramento foi publicada a Portaria PRAE/UFG n° 21/2020, convocando os estudantes bolsistas 

da Regional Goiânia e Goiás, que não possuíam Cadastro Único/SIGAA a realizarem sua adesão. Apesar 

dos inúmeros esforços que envolveram a gestão da PRAE, a CSS e os Coordenadores de Assuntos 

Estudantis (CAEs) das Unidades Acadêmicas para que a convocação do recadastramento chegasse até os 

estudantes, mesmo num cenário em que muitos enfrentavam dificuldades de acesso a internet, pelo baixo 

número de adesões no período previsto a Portaria nº.21 precisou ser retificada e substituída pela Portaria 

PRAE/UFG n° 24/2020, que prorrogou o prazo de convocação. 

Tabela 03 – 
 Número de convocados para a Atualização Cadastral por portaria e por regional 

Chamada Total Reg. Goiânia Reg. Goiás 

Chamados para atualização cadastral  

Portaria 21/2020 

1977 1883 94 

Chamados para atualização cadastral  

Portaria 24/2020 

299 foram desconvocados14 

1678  1587 91 

 

Assim como nas análises das solicitações de bolsas via Edital, a CSS também ficou responsável pela análise 

socioeconômica dos bolsistas que foram convocados para atualização cadastral na Regional Goiás. 

O Serviço Social, desde as primeiras discussões em torno da necessidade de recadastramento, sempre se 

preocupou com os impactos sobre aqueles que não cumprissem o recadastramento. As portarias 

estabeleceram como consequências da não Atualização Cadastral nos prazos estabelecidos, primeiramente a 

suspensão da bolsa e posteriormente o cancelamento.  

 

Tabela 04 -  
Suspensões e cancelamentos por bolsas 

Bolsa Suspensão Cancelamento 

Alimentação - Reg. Cidade de Goiás 05 03 

 
pressão em determinados momentos por recadastramento dos bolsistas. Contudo, baseado nos resultados obtidos com a experiência 
anterior, a sobreposição de demandas e o quadro reduzido de profissionais, não houve outro recadastramento. 

14 Durante o período vigente da Portaria nº21 o Serviço Social identificou que 299 estudantes não deveriam se recadastrar, por 
diversos motivos como: não são bolsistas atendidos pelo recurso PNAES, já possuíam estudo de realidade social recente e estudantes 
indígenas do programa Intercultural, dadas as particularidades, que farão quando estiverem em aulas presenciais. 
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Alimentação Aparecida de Goiânia - Reg. Goiânia 06 05 

Alimentação – Repasse emergencial R$250,00 74* 53 

Bolsa CEU - Reg. Goiânia 08 03 

Bolsa Moradia Estudantil - Reg. Goiânia 12 08 

Bolsa Moradia Estudantil – Reg. Goiás 03 02 

Bolsa Permanência - PNAES/UFG – Reg.Goiás 02 01 

Bolsa Permanência - PNAES/UFG – Reg.Goiânia 81 57 

Total 191 132 

*Considerando os estudantes que são isentos  no RU o total de isenções suspensas foi de  563, a serem levantadas 
ainda os cancelamentos. 

 

Além das análises socioeconômicas como parte do trabalho do Serviço Social a equipe avaliou, a partir das 

muitas dúvidas que chegaram no WhatsApp, e-mails e no Instagram da PRAE, que, para socialização de 

informações e esclarecimentos de dúvidas de forma coletiva sobre o recadastramento, era necessário que 

fossem realizadas lives com os estudantes. Foram realizadas no mês de outubro dois momentos como estes, 

um dentro do PRAE.com.vc e outro a pedido do Centro Acadêmico do curso de Serviço Social de Goiás.  

Ressalta-se que as análises das solicitações de Atualização Cadastral iniciaram-se ainda em 2020 e devem 

permanecer por todo o primeiro semestre de 2021. 

 

2.2.5 Atendimentos Emergenciais e Provisórios 
 

A modalidade de atendimento emergencial está prevista na PASE/UFG 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 (Resolução CONSUNI, 44, art. 07, V., grifos nossos).  

 

Importa destacar que os atendimentos emergenciais já eram praticados pela equipe, porém sem 

regulamentação específica. Apesar de previsto na PASE em 2017, o atendimento emergencial só foi 

regulamentado por meio da Portaria PRAE nº. 02/2019, sendo o atendimento realizado a partir de 04 

modalidades: repasse no valor da Bolsa Moradia, da  Bolsa Permanência, da Bolsa Canguru e concessão de 

créditos para alimentação no Restaurante Universitário.  

Para o atendimento o fluxo estabelecido consiste em: procura por parte do estudante, parecer técnico de 

assistente social, apreciação do pedido e autorização do Gabinete da PRAE. Nem sempre os pedidos são 

autorizados, ou a quantidade de parcelas solicitadas pelo profissional são atendidas.  Em algumas situações 

não ficou claro para a CSS quais critérios foram utilizados na apreciação da concessão. 
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Registra-se que até então os pedidos emitidos pela CSS de atendimentos emergenciais e provisórios eram 

encaminhados via memorando, passando em 2020 a serem realizados exclusivamente via Sistema Eletrônico 

Integrado (SEI)15.  

Em levantamento realizado pela CSS sobre os atendimentos emergenciais, notou-se que nem todos os 

pedidos seguiram o fluxo de solicitação estabelecido no art. 04 da Portaria PRAE nº 02/2019 e preconizado 

pela PASE/UFG, isto é, nem todos os processos continham o parecer social com justificativa da urgência 

do/s atendimento/s emitido pelos profissionais de Serviço Social. Percebeu-se ainda que algumas situações 

encaminhadas pela equipe gestora como atendimento emergencial eram para agilizar a correção de 

problemas de pagamento das bolsas. Conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 05  
Número de estudantes atendidos por modalidade e por solicitante  

 

Modalidades 

Estudantes atendidos 

Encaminhados pela equipe 

gestora 

Estudantes atendidos 

Encaminhados pela CSS 

No valor da Bolsa Permanência 66* 22 

No valor da Bolsa Moradia 2 17 

No valor da Bolsa Canguru 0 0 

Com isenção no RU 0 06 

Repasse alimentação emergencial 0 4** 

Total 68 49 

Total de processos encaminhados: 51. 
*Entre estes foram atendidos 39 em caráter excepcional e emergencial, estudantes indígenas e quilombolas, 
participantes do Programa UFGInclui. 
** Pela impossibilidade de atendimento com isenção no RU, fechado pela pandemia, estes foram atendidos com 
a bolsa emergencial de alimentação. 

 

Em 2020, diferente do ano de 2019 em que a maior parte dos atendimentos foram pedidos de alimentação no 

RU16, vemos um aumento expressivo nos pedidos de repasse mensal de valor equivalente a Bolsa Moradia e 

da Bolsa Permanência. Acredita-se que este número é decorrente da situação pandêmica e seus 

desdobramentos como desemprego, flexibilização do trabalho, impedimento e perda das condições de 

desempenho de trabalho para profissionais autônomos e liberais, dentre outros. 

 
15 Todos os pedidos de atendimentos emergenciais estão vinculados a um processo raiz no SEI. Além disso, a equipe criou a planilha 
“Atendimentos emergenciais de 2020” para organização interna e o tutorial sobre “como solicitar um emergencial por meio do SEI”.  

16 No ano de 2019 foram encaminhadas 46 solicitações de atendimento emergencial de alimentação, 24 de Bolsa Permanência e 
apenas 03 de Bolsa Moradia. 
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Esta modalidade de atendimento tem sido amadurecida pela equipe, dado seu caráter pontual, tendo sido 

confundida, muitas vezes, com situações de caráter contínuo. Nesse sentido, é preciso regulamentar uma 

outra modalidade de atendimento emergencial de caráter permanente, conforme preconiza a PASE em seu 

art.9º “§ 2º Em situações emergenciais, a inserção de estudantes nas ações deverá ser feita a partir do 

momento em que o estudo de realidade social indicar sua necessidade social imediata e seja constatada a 

disponibilidade de vaga”. 

 

  2.2.6 Denúncias SISU e PNAES 
 
          Ao trabalhar diretamente com o repasse financeiro aos estudantes de baixa renda, a CSS recebe com 

regularidade denúncias de possíveis fraudes, seja no ingresso via cota de renda no SISU, como de bolsistas 

fora dos critérios sendo atendidos pelo recurso do PNAES. Essas denúncias chegam à CSS por meio da 

Ouvidoria, por requisição de órgãos do Poder Judiciário, bem como por outros meios não formais, como 

WhatsApp e de e-mails institucionais. 

  O trabalho da CSS frente a estas denúncias consiste em conhecer os fatos apresentados, avaliá-los e 

averiguar as informações com os dados que temos disponíveis. Quando estes não são suficientes para 

emissão de um Parecer os assistentes sociais realizam uma nova análise socioeconômica, que pode envolver 

entrevistas, visitas domiciliares e /ou contatos.  

     A CSS avalia que a maioria destas denúncias, não possuem materialidade. Depreende-se que 

existe uma falta de compreensão sobre a Política de Assistência Estudantil, suas regras, critérios, mas 

reconhece sua importância no controle social desta política.  

 

2.3. Mapeamento - uma estratégia de acompanhamento 
 
Sempre esteve presente na Coordenação de Serviço Social a preocupação com o acompanhamento dos 

estudantes atendidos nos programas da PRAE, visando, preventivamente, minimizar o risco de evasão e/ou 

retenção. Contudo, as condições objetivas do trabalho e quantidade de bolsistas, ainda não possibilitam um 

acompanhamento sistemático de todos eles. Ressalta-se, todavia, que o acompanhamento sempre foi 

realizado, mas de forma individual e pontual, a partir de situações que chamavam a atenção da equipe.  

Há um tempo, também a Coordenação vinha sendo cobrada pela gestão, sobretudo após a recomposição da 

equipe, a apresentar resultados de um acompanhamento estruturado, que atingisse um número maior de 

estudantes, com foco no desempenho acadêmico. 

Com o trabalho remoto os atendimentos de demanda espontânea e presenciais aos estudantes, de fluxo 

constante na CSS, foram redirecionados para os canais de comunicação disponibilizados, o que possibilitou 

que a equipe pudesse realizar uma experiência de acompanhamento, partindo de um mapeamento de 

informações sobre os bolsistas atendidos nos Programas de Bolsa Permanência e Moradia Estudantil. 

Partindo desse objetivo, as equipes se subdividiram. A equipe da Bolsa Permanência responsabilizou-se pelo 

universo de 944 bolsistas e da Moradia Estudantil por 702, sendo que os estudantes atendidos 

simultaneamente nos dois, foram mapeados pela equipe da moradia. Destaca-se que os bolsistas inseridos 

em 2020 não fizeram parte do universo pesquisado17. 

As ferramentas utilizadas para a realização do mapeamento foram o extrato acadêmico, o Cadastro Único do 

SIGAA  e as informações constantes nos sistemas internos da PRAE,  Programa de Controle de Bolsas 

(CONBE) e o Sistema de Cadastro de Bolsistas (SICAB). Os critérios selecionados foram: 

 
17 São 200 novos bolsistas permanência, 43 na bolsa moradia e 57 na bolsa CEU.  
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Forma de ingresso; 

Cota de ingresso (se for a caso); 

Adesão ao Cadastro Único e per capita no SIGAA; 

Bolsas em que estava atualmente ativo; 

Mudança de curso; 

Trancamento; 

Prazo para  conclusão de curso; 

Percentual de integralização; 

Número de disciplinas cursadas em 2019; 

Número de disciplinas em que reprovou por média em 2019; 

Número de disciplinas em que reprovou por falta ou média e falta em 2019; 

 

Considerando as observações profissionais realizadas pelos assistentes sociais para cada estudante, coube a 

estes recomendar ou não a realização de uma entrevista social para o início do processo de 

acompanhamento, sendo que nestes casos o profissional levantou algumas hipóteses para as realidades 

encontradas (possível dificuldade acadêmica, ou retenção voluntária, por exemplo.)  

Com relação à Bolsa Permanência, o universo de 944 bolsistas foi dividido em dois grupos, de forma que o 

início do mapeamento ocorresse com o grupo de estudantes com matrículas mais antigas. Assim, o Grupo I 

foi formado por 413  bolsistas com ano de matrícula entre 2010 e 2016 e o Grupo II por 503, com matrícula 

entre os anos de 2017 e 2020. Após a divisão dos grupos, a equipe realizou o levantamento de informações 

que constavam no extrato acadêmico dos estudantes. Assim, chegou-se ao seguinte cenário: 

 

Tabela 06 

Indicação de entrevista - Mapeamento Projeto Permanência 

Mapeamento  GRUPO 1 GRUPO 2 

Indicado para entrevista 103 090 

Acompanhar 039 045 

Não indicado para entrevista 271 396 

TOTAL 413 503 

Fonte: CSS 

 

Na busca por classificar os motivos que justificam a necessidade da entrevista, optou-se por categorizar as 

situações com maior prevalência nos extratos acadêmicos dos estudantes, sendo: Reprovação por Média 

(RM), Reprovação por Média e Falta (RMF) e Outros (situações de possível retenção voluntária, baixa 

integralização, número de disciplinas matriculadas).  
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Tabela 07 
Motivo da Indicação de entrevista - Mapeamento Projeto Permanência 

Indicados para entrevista/motivo GRUPO 1 GRUPO 2 

Reprovação por Média 25 39 

Reprovação por Média e Falta 56 42 

Outras 22 09 

TOTAL 103 90 

Fonte: CSS 

 

 Considerando a quantidade de bolsistas a serem entrevistados, conforme tabela acima, a equipe da 

Bolsa Permanência priorizou dentre o universo de 193, os 20 estudantes com prazo de integralização do 

curso em 2020, dos quais 16 foram entrevistados. As entrevistas revelaram que o atraso no curso estava 

relacionado, majoritariamente, a questões relativas ao adoecimento mental, agregam-se ainda, as 

dificuldades pedagógicas, seja em disciplinas específicas e/ou o déficit que carregam desde o ensino básico. 

Após as entrevistas as situações foram discutidas com a equipe da CSS, o que acarretou no desligamento de 

02  bolsistas do programa Bolsa Permanência, pois avaliou-se que as bolsas não tinham o papel de contribuir 

com sua formação acadêmica e outros 04 foram suspensos da bolsa por não atenderem a convocação de 

entrevista social. 

O mapeamento da Moradia Estudantil também foi realizado em dois grupos, sendo 213 estudantes da Bolsa 

CEU18 e 489 da Bolsa Moradia.  Após o mapeamento, chegou-se ao seguinte cenário: 

 

 

 

Tabela 08 
Indicação de entrevista - Mapeamento Projeto Moradia 

Mapeamento  CEU Bolsa Moradia 

Indicado para entrevista 37 66 

Não indicado para entrevista 176 176 

Em processo de mapeamento - 247 

 
18 Em 2019 com os estudantes moradores da CEU, houve uma experiência a semelhança deste mapeamento que baseou-se em três 
indicadores: a) frequência b)  desempenho acadêmico, e c) grupo étnico-racial, cujos resultados e metodologia estão relatados no 
Relatório da Coordenação de Serviço Social de 2019.  
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TOTAL 213 489 

Fonte: CSS 

 

A equipe da moradia não conseguiu finalizar o mapeamento da modalidade Bolsa moradia em 2020, nem o 

levantamento dos indicadores para entrevistas destes grupos, dada a sobreposição de demandas que 

envolvem a CSS e as numerosas questões da moradia. Todavia, considerando a indicação de entrevista do 

mapeamento, foi  realizado o acompanhamento de um estudante morador da CEU, por meio da qual foi 

possível identificar que a hipótese de retenção voluntária não condizia com a situação acadêmica do mesmo, 

que foi prejudicado pela troca de matriz curricular associada com a dificuldade de se matricular em 

disciplinas com pré-requisito e ofertadas anualmente. Além das questões relacionadas ao adoecimento 

mental.  

Situações como estas foram encontradas também na Bolsa Permanência e reforçam a importância de que o 

acompanhamento deve ser realizado por profissionais que dialoguem com os estudantes, indo além  da 

aparência que os dados meramente quantitativos apontam. 

 

2.4 Programa Bolsa Permanência PNAES/UFG 
 
 Dentre os objetivos do PNAES, Decreto Presidencial 7.234/2010, estão a democratização das 

condições de permanência de estudantes de baixa renda, a redução das taxas de evasão e retenção, bem 

como a possibilidade de minimizar os efeitos das desigualdades, sejam elas sociais ou regionais, para a 

permanência e conclusão do ensino superior público. Tais objetivos são reforçados pela PASE, onde a Bolsa 

Permanência (repasse financeiro mensal no valor de R$ 400,00), regulamentada pela a Portaria PRAE nº 

19/2019, compõe o rol das ações, projetos e programas da assistência estudantil na UFG.   

Em 2020 o Edital PRAE nº 143  disponibilizou, o quantitativo mínimo de 200 vagas para Bolsa 

Permanência e 50 para Bolsa Moradia. Destaca-se que entre outros fatores, o cálculo da quantidade de vagas 

levou em consideração o número de 242 estudantes contemplados no Acolhe UFG (repasse equivalente ao 

valor da BP), tendo em vista que o programa atende o público prioritário da Bolsa Permanência (estudantes 

com até meio salário mínimo de per capita familiar). 

As 200 vagas disponibilizadas possibilitaram o atendimento  de estudantes com média per capita de 

R$350,00 e pontuação máxima de 60 pontos, no ranking gerado pelo SIGAA.  Isso demonstra que a PRAE 

não conseguiu garantir o atendimento considerado prioritário.  

A CSS realizou um levantamento de dados para apresentar para a gestão, que informava que seriam 

necessárias mais 122 vagas para que os estudantes com per capita de meio salário mínimo fossem atendidos. 

Entretanto, considerando a previsão orçamentária para o ano de 2021 que sinaliza um corte de 18%19, a 

gestão não ampliou o número de vagas, uma vez que provavelmente não poderia dar continuidade ao 

atendimento em 2021. 

 
19“MEC prevê corte de R$ 4,2 bilhões no orçamento para 2021”: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/08/10/orcamento-do-
mec-preve-corte-de-r-42-bilhoes-para-2021.ghtml 

“Senadores criticam corte de R$ 4,2 bi do orçamento da Educação para 2021”: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/12/senadores-criticam-corte-de-r-4-2-bi-do-orcamento-da-educacao-para-
2021. 
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Considerando que o levantamento de vagas para a Bolsa Permanência partiu dos estudantes atendidos pelo 

Acolhe, apenas 13620 se inscreveram, e, destes, 67 foram contemplados, 36 foram deferidos, 03 indeferidos 

e 30 permaneceram em análise. Deste modo, 154 foram desligados do Acolhe e não ingressaram na BP, o 

que corresponde a 69,68% dos estudantes21.  

No que diz respeito ao acompanhamento dos estudantes inseridos na Bolsa Permanência, uma das 

ferramentas utilizadas até então é o trabalho realizado no fechamento mensal da folha de pagamento, bem 

como, as situações pontuais que chegam e agora o mapeamento. 

Com relação ao trabalho realizado durante o fechamento da folha de pagamento, este consiste na inclusão e 

exclusão de estudantes, conforme as situações identificadas nos sistemas (trancamento, exclusões, 

integralização do curso, mudança de curso, dentre outros). Pelas dificuldades já explicitadas de 

acompanhamento dos estudantes bolsistas, muitas situações que são identificadas ocorrem apenas no 

momento em que o estudante já está desligado da instituição, como por exemplo, o trancamento de matrícula 

de 16 bolsistas com o retorno do calendário acadêmico no Ensino Remoto Emergencial (ERE). Esse dado 

chamou atenção da equipe responsável pela Bolsa Permanência, com relação à necessidade de entender as 

causas que os levam a tomar essa decisão e que possam apontar possíveis alternativas e encaminhamentos, 

que minimizem a retenção. 

Essa rotina de acompanhamento e outras demandas, como a continuidade do processo de entrevista dos 

estudantes constantes no mapeamento realizado, são algumas das atividades que devem ser priorizadas em 

2021 pelos assistentes sociais que acompanham a Bolsa Permanência. 

 

2.4.1 Programa de Bolsa Permanência MEC (indígenas e quilombolas)  
 

 Uma ação que visa a permanência dos estudantes indígenas e quilombolas na universidade, é a Bolsa 

Permanência MEC, instituída pela Portaria MEC 389/2013. Entretanto, em 2020, não houve a abertura de 

vagas para esta bolsa, e a orientação repassada aos estudantes foi de que deveriam se inscrever na Bolsa 

Permanência/PNAES. Entre os 73 calouros de 2020/1 pelo UFGInclui, 51 estudantes se inscreveram na BP, 

e destes 37 foram contemplados. 

 Apesar do PBP/MEC ter como objetivo a permanência é contraditório que a Portaria institua que o 

limite do recebimento da bolsa é de até dois semestres a mais após o término do período regular do curso, 

desconsiderando as especificidades educacionais, a organização social dos estudantes com relação às suas 

comunidades, bem como os costumes, crenças, língua e tradições, podendo levar à necessidade de prazos 

maiores que os regulamentares para conclusão de seus cursos. Considerando esse contexto, a PRAE, através 

das Portarias 07/2019, 17/2020 e 19/2020, instituiu o atendimento excepcional aos estudantes indígenas e 

quilombolas que tenham ultrapassado o limite de tempo da PBP/MEC. 

O trabalho da CSS consistiu na análise socioeconômica, realizadas nas seguintes etapas: contato com o 

estudante para socializar informações sobre a adesão ao cadastro único e agendamento de entrevista 

realizada este ano de forma on-line. Em 2020 foram emitidos apenas 12 pareceres sociais. 

 É preciso apontar que importantes alterações nos requisitos para o atendimento desses estudantes 

foram realizadas nas Portarias de 2020. Em 2019 para ser atendido o graduando precisava passar por análise 

da realidade socioeconômica, na qual a renda per capita familiar não poderia ser superior a 1,5 salário 

 
20 Para este cálculo foi considerado o total de 221 estudantes ativos na bolsa Acolhe UFG em julho/2020.  

21 Ressalta-se, que 13 estudantes contemplados com o Acolhe na finalização da chamada pública ao final de agosto, por não estarem 
matriculados no período de inscrição da Bolsa Permanência, não puderam concorrer às bolsas. 
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mínimos (conforme o PNAES), conforme Parecer Social emtitido, e não era exigido um percentual mínimo 

de integralização, mas sim o parecer do coordenador do curso sobre a viabilidade de conclusão no prazo 

máximo de 24 meses. A Portaria 17/2020 mudou estes critérios, considerou-se como referência a renda per 

capita familiar de até meio salário-mínimo e integralização de no mínimo 90%, assim restringiram e 

enrijeceram as possibilidades desses estudantes serem atendidos pela Bolsa Permanência/PNAES22.  

 Por se tratar de um universo de estudantes que podem enfrentar maiores dificuldades acadêmicas, a 

CSS procurou dialogar com a Diretoria de Atenção Estudantil (DAE) para apontar as contradições de uma 

Portaria que busca em sua essência garantir a continuidade de um repasse financeiro que possa contribuir 

com a conclusão do curso, mas que estabelece um critério de integralização muito alto e que altera o perfil 

socioeconômico. 

 Como resultado das discussões que foram realizadas, a PRAE editou a Portaria 19/2020 que reduziu 

o percentual mínimo de integralização para 75%, todavia, limitou o atendimento dos estudantes em apenas 

03 meses, mais uma vez com a justificativa de que a gestão só poderia se comprometer com o orçamento de 

2020. 

Diante do exposto, acredita-se que  no cenário onde não se tem PBP/MEC a existência da Bolsa 

Permanência PNAES/UFG seja um importante avanço no atendimento de indígenas e quilombolas, que a 

redução do critério mínimo de integralização foi um ganho, contudo é preciso repensar o critério de renda 

como indicador de prioridade e não de exclusão.  

2.5. Programa Moradia Estudantil – PME  
O Programa Moradia Estudantil da UFG se destina a estudantes de graduação presencial, oriundos de 

famílias de baixa renda, procedentes do interior do estado de Goiás, de outros estados e países, que não 

possuem membros da família residindo em Goiânia ou em sua região metropolitana. Tem por objetivo 

atender a necessidade de moradia e por consequência contribuir com a permanência de estudantes na 

universidade até a conclusão de sua graduação.  

 Na Regional Goiânia o PME dispõe de duas modalidades de atendimento: a Casa de  Estudante 

Universitário (CEU) e a Bolsa Moradia (BM).  

FIGURA 01 

 
 

2.5.1  Casa de Estudante Universitários - CEU 
A CEU é um equipamento social público que consiste em um local para moradia de estudantes. Na UFG 

esta modalidade do PME está regulamentada pelas resoluções CONSUNI/UFG nº 07/2007 e nº 18/2009.  

 A UFG possui seis casas de estudantes, nomeadas como: CEU I, CEU III e CEU V, CEU IV, CEU 

VI, CEU VII, sendo que as três primeiras são imóveis próprios e concentram o maior número de vagas, a 

 
22 Relembra-se que a Portaria PRAE nº 19/2019, que regulamenta a BP/PNAES estabelece “apresentar comprovada situação de 
renda familiar bruta per capita, prioritariamente, de até 50% do salário mínimo vigente”. 
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casa IV é um comodato entre o Estado de Goiás e a Universidade e as casas VI e VII, destinadas 

exclusivamente a estudantes Indígenas e Quilombola,  são alugadas.  

Em 2019 foram licitadas com recursos do PNAES, reformas para as CEU’s  I, III e V, cujos objetivos foram: 

adaptar as normas de segurança vigente, resolver problemas estruturais e proporcionar melhor qualidade de 

vida para os moradores. As reformas começaram na segunda semana de janeiro de 2020, com o intuito de 

aproveitar o período de férias, momento em que as mesmas ficam mais vazias, contudo, duraram quase o 

ano todo.  

A CEU I, construída na década de 1960, e a III, na década de 1990, por serem mais antigas, necessitavam de 

reformas mais amplas. Nestas casas foram realizadas: a substituição do telhado, a adequação/substituição da 

parte  elétrica e hidráulica, a ampliação e reformulação dos banheiros, prevenção e combate a incêndios, 

construção da saída de emergência (CEU I),  substituição  de janelas, nova pintura, criação de um layout 

para os quartos, bem como reformas e/ou aquisições de novo mobiliário.  Esta reforma foi orçada em 

R$ 1.685.010,1623.  

Já  a CEU V, construída mais recentemente, nos anos 2000, sofreu intervenções mais brandas, que 

envolveram reforma dos banheiros, substituição da rede elétrica, substituição parcial do sistema hidráulico e 

nova pintura. Foi orçado o montante  R$ 540.792,5124 para esta reforma que contemplou também o Centro 

de Esportes Campus Samambaia - CECAS. 

Para viabilizar, organizar, fiscalizar e facilitar o andamento das obras, foram constituídas comissões em cada 

CEU, composta por  representantes dos moradores, da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA/UFG), da 

CSS, da Diretoria/PEAE e das empresas. 

Em relação aos imóveis alugados, a situação contratual e sem previsão de novo trato provocou o fechamento 

da CEU VII, acompanhado de suas 24 vagas. Identifica-se que a locação de imóvel, como alternativa à 

impossibilidade de construção de casas neste momento, além de não solucionar definitivamente a questão da 

moradia estudantil, acarreta instabilidade.  

Outros problemas associados ao aluguel são: a necessidade de recolocação dos moradores em outra casa 

quando esta é fechada, como ocorreu também em 2018 com o fechamento temporário da CEU VI; 

dificuldade legais para firmar contrato (exigências burocrática), de encontrar imóvel que atenda às 

dimensões estruturais (quantidade de quartos, banheiros, sala, cozinha), e, ainda é preciso ter em vista a 

conjuntura de redução orçamentária para a assistência estudantil, que dificulta ou impede quaisquer 

possibilidades de novas locações. 

Com o fechamento da CEU VII, passamos de 346 vagas para 322,  distribuídas entre as cinco casas 

conforme a sua capacidade - ver tabela 09. Destas, 15 são reservadas exclusivamente para estudantes em 

mobilidade estudantil, encaminhados à CSS pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI).  

Um  caso de assédio, envolvendo estudantes intercambistas  da moradia levou a equipe repensar como é 

realizado o acolhimento destes estudantes. No momento, o contato da CSS com eles é bem reduzido, 

consistindo basicamente em atender ao encaminhamento da DRI e colaborar com a distribuição, feita em 

parceria com a coordenação da CEU V, para os quartos. O episódio desafiou a equipe a pensar como 

estabelecer um contato mais próximo, sendo proposto a realização de uma reunião de acolhimento em 

parceria com a DRI, para daí iniciar um contato com estes novos moradores a começar na sua chegada. 

Quanto a quantidade de vagas ocupadas e disponíveis, estas sofrem alterações no decorrer do ano devido a 

inserção de estudantes,  integralização curricular, trancamento, troca de modalidade, encaminhamentos 

provisórios, entre outros. Este ano a variação foi de 248 vagas ocupadas em janeiro, para 253 em dezembro. 

 
23 Dado obtido no relatório de gestão PRAE 2019, referência ao Processo SEI N. nº 23070.034221/2019-71. P.8 

24 Dado obtido no relatório de gestão PRAE 2019, referência ao Processo SEI N. 23070.033155/2019-12. p.8 
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O Edital PRAE nº 04/2020 continha, no mínimo, 55 vagas para novos moradores da CEU. O número foi 

sugerido pela CSS e teve como referência a quantidade de moradores provisórios encaminhados durante a 

matrícula SISU/2020 (44) e os estudantes moradores provisórios encaminhados em 2019 que aguardavam o 

edital (10).   

A pandemia levou a CSS a decidir pela suspensão da publicação do resultado final do Edital, uma vez que 

não se recomendava o encaminhamento de novos moradores, pelo contrário, a recomendação foi de que 

aqueles com condições voltassem para casa de seus familiares25. A autorização de reingresso, dada pela 

DAE, foi feita de forma cuidadosa e ordenada, atendendo apenas às situações de extrema urgência e 

necessidade, como estágio, ou falta de acesso à internet (impossibilitando o acesso remoto às disciplinas). 

No decorrer dos meses, a CSS avaliou que a condição posta pela pandemia ainda iria perdurar por vários 

meses e decidiu contemplar apenas os moradores provisórios e mais 5 situações de extrema necessidade de 

moradia. O edital ficou suspenso até o mês de novembro, quando foi publicado o resultado final, inserindo 

57 novos moradores26. 

A tabela abaixo apresenta os números e os motivos de desligamento e de inserção no PME em 2020 

Tabela 08 
Inserções e desligamentos na CEU’s/2020 

Ingresso Quantidade  

Ingresso pelo edital PRAE 04/2020 57*  

Encaminhamentos provisórios 04 

Estudantes Intercambistas  04 

Total 65 

Desligamentos Quantidade  

Troca de modalidade edital PRAE 04/2020 10  

Troca de modalidade por motivos de saúde. 

Realizado via processo SEI 

05** 

Conclusão / colação de grau 25 - graduando de 2019/2 

Desistência ou trancamento do curso 06 

Falecimento 03 

Desligamento administrativo*** 04 

Total 53 

 
25 Para viabilizar a saída das CEU’s a PRAE realizou a compra de passagens e em situações específicas disponibilizou o transporte 
da UFG, a todos os estudantes que solicitaram. Só permaneceu em Goiânia quem desejou. 

26 Duas moradoras provisórias desistiram do encaminhamento.  
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*Engloba estudantes provisórios que aguardavam a abertura do Edital  e provisórios encaminhados durante a 
matrícula SISU/2020 
**  Outra situação posta pela pandemia foi a mobilidade de 05 estudantes do grupo de risco. Não houve um 
edital específico para mobilidade, sendo a troca registrada via processos SEI mediante exames comprobatórios 
do adoecimento.  
***Desligamento por não atender mais o perfil da política de assistência, reintegração de posse, exclusão da 
universidade, e por constatação de que era morador fantasma. 

 

A abertura de um novo edital de vagas dependerá de como serão as recomendações de saúde e o 

enfrentamento da pandemia, mas levantou-se o seguinte quadro de vagas por casa: 

 

 

 

TABELA 09 -  
Capacidade e Vagas nas CEU’s para 2021 

 

CEU’s 

 

Capacidade  

 

Vagas para 2021 

Distribuição das vagas disponíveis  

Femininas Masculina 

CEU I 104 17 08 09* 

CEU III 48 15 08 07 

CEU IV 08 02 1** 1 

CEU V 135*** 19**** 10 09 

CEU VI 12 01 0 1 

CEU VII Fechada 0 0 0 

Total 307 54 27 27 

Fonte: CSS. 
* Destas 03 vagas estão sem cama - mas já estão sendo providenciadas;  
** Vaga sem cama -  já está sendo providenciado 
*** Desconsiderando as vagas (15) reservadas para intercâmbio. 
****Serão realocados na CEU V os 17 estudantes que residiam na CEU VII, sendo 07 femininas e 10 
masculinas.  

 

Ressalta-se que as vacâncias não foram totalmente ocupadas em 2020 devido principalmente às reformas e 

as medidas de prevenção ao COVID-19, além do impacto das migrações de 66 estudantes da CEU para a 

BM em 2019. 

Avalia-se como grandes desafios para o trabalho junto às CEU’s, a  revisão coletiva com os moradores do 

Termo de Ocupação de Vaga na casa, e a assessoria nas discussões referentes à construção, elaboração ou 

atualização dos Estatutos, ou mesmo amadurecer a ideia de um Estatuto único para todas as casas. 

2.5.2 Bolsa Moradia 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      116 

A modalidade Bolsa Moradia (BM) da Regional Goiânia, instituída em 2016, constitui-se pelo repasse 

financeiro mensal em conta bancária do/a estudante, atualmente no valor de R$610,00. 

Em 2020, foram abertas 50 vagas para BM, dispostas no Edital 134/2020, sendo 10 destas para mobilidade 

da CEU- BM. Das 45 solicitações por mobilidade, foram atendidas as situações de adoecimento (07), 

gravidez (01) e final de curso (02). Com 315 solicitantes por bolsa moradia, o cenário foi dramático, uma 

vez que:  

A renda per capita familiar dos estudantes contemplados (40 estudantes) com a Bolsa Moradia variou entre 

R$0,0 a R$233,33; 

A renda per capita familiar dos estudantes deferidos (60 estudantes) variou de R$259,75 a R$522,50; 

A pontuação no SIGAA atendida foi de até 51 pontos, lembrando que considera-se prioritário o atendimento 

de estudantes até 70 pontos;  

 

Os dados demonstravam a necessidade de ampliação de vagas, ao menos de 66 vagas para o atendimento de 

estudantes prioritários com renda per capita familiar de até 0,5 salário mínimo. A CSS, mais uma vez 

apresentou em reunião com a gestão esses dados levantados, insistindo na ampliação de vagas, das quais 

conseguiu-se apenas três, devido a problemas orçamentários já citados anteriormente.  

2.6 Módulo de Assistência ao Estudante e Prontuário Único 
 
 O Módulo de Assistência ao Estudante no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA), implantado em 2018, constitui-se hoje em uma importante ferramenta de trabalho dos assistentes 

sociais da CSS. O sistema permite aos profissionais realizarem a análise socioeconômica de forma 

informatizada, atendendo a todas as etapas dos editais  - inscrição, recursos e resultados, bem como permite 

o registro dos atendimentos e o acompanhamento do histórico de cada estudante, conforme as solicitações de 

bolsas.  

Assim como nos outros anos, em 2020 foi necessária a elaboração pela CSS de uma proposta de 

customização do módulo, respondendo às demandas e expectativas da equipe, percebidas durante o 

manuseio, e assim, melhorar a utilização do sistema. A proposta é discutida com o Centro de Recursos 

Computacionais (CERCOMP), onde, juntamente com o técnico responsável pelo módulo de Assistência ao 

Estudante, é elaborado o projeto a ser encaminhado para a empresa responsável pelo SIGAA. O projeto de 

2020 ainda não foi concluído, espera-se que seja totalmente implantado no início de 2021. 

 Pela primeira vez, o Módulo de Assistência ao Estudante apresentou duas importantes falhas, uma 

delas inclusive inviabilizou o processo de análises dos Cadastros Únicos. Reportadas para o CERCOMP, as 

mesmas foram resolvidas num curto período, o que não prejudicou o andamento das análises. 

 Outras ferramentas que também são muito utilizadas pela CSS são os programas internos da PRAE: 

Programa de Controle de Bolsas (CONBE) e o Sistema de Cadastro de Bolsistas (SICAB). Uma dificuldade 

encontrada para o manuseio de todos esses sistemas - SIGAA, CONBE e SICAB,  é que eles não são 

integrados, gerando inclusive divergências quanto a renda per capita familiar. A CSS em algumas 

oportunidades já sinalizou para a Diretoria de Indicadores Sócio Acadêmicos (DISA) a necessidade de 

unificar esses sistemas e informações, a fim de facilitar o fluxo e o trabalho cotidiano do Serviço Social. 

 Essa dificuldade é acentuada nos momentos em que a  DISA solicita informações dos bolsistas. Este 

ano, por diversas vezes a CSS foi requisitada a alimentar planilhas com as rendas per capita dos estudantes 

atendidos pela PRAE, e em muitas situações as divergências de informações ocorriam por não haver um 

histórico de atualizações nos sistemas. 

2.6.1 Prontuário Único  
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 O Módulo de Assistência ao Estudante no SIGAA constitui-se hoje numa ferramenta de uso 

exclusivo da CSS, principalmente para garantir o sigilo profissional dos atendimentos realizados. Com isso, 

o sistema não viabiliza o acesso a um banco de dados comum e não possibilita uma articulação entre os 

serviços da PRAE, que registram seus atendimentos de forma unilateral.  

Dessa forma, surgiu a necessidade de criação de um sistema unificado, já em desenvolvimento pelo 

CERCOMP, até então chamado de Prontuário Único da PRAE. A CSS participou de várias reuniões para 

construção do protótipo do Sistema, tendo inclusive construído uma proposta com as particularidades do 

Serviço Social para este novo sistema, garantindo a articulação com o módulo utilizado no SIGAA.  

A equipe avalia que o sistema em construção será mais uma importante ferramenta de trabalho que permitirá 

consolidar as informações de todos os serviços utilizados pelo estudante na PRAE, avaliar e emitir relatórios 

qualitativos de todos os atendimentos e atividades desenvolvidas. 

 

2.7  Supervisão de Estágio  
 
A supervisão direta de estágio em Serviço Social é uma atribuição privativa, regulamentada pela LEI No 

8.662/1993. Historicamente, a CSS tem assumido o compromisso de ser um campo de estágio, estando 

conveniado com os cursos de Serviço Social da UFG e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-

GO).  

Iniciamos o ano com a supervisão de três estudantes: Carmiranda Alves de Freitas, Sabrine Gabrielle Silva 

Carneiro e Yara Morais de Oliveira Lemes, todas em estágio III. Em face da pandemia, os Conselhos 

Federal e Regionais de Serviço Social (CFESS/CRESS), juntamente com a Associação Brasileira de Ensino 

e Pesquisa em Serviço Social (Abepss), emitiram uma nota de manifestação que recomendava a suspensão 

das atividades de estágio enquanto os campos não estivessem em trabalho presencial, bem como as 

disciplinas de estágio nas universidades, acatada pela equipe.    
Cabe destacar que Yara e Sabrine apresentaram o trabalho de conclusão de curso e ambas escolheram tratar 

de assuntos relacionados ao campo de estágio. Yara, sob a supervisão da Prof. Ms. Danieli Borges, tratou da 

“Assistência Estudantil e Direito a Permanência na Universidade Federal de Goiás”, e Sabrine, sob a 

supervisão da Prof. Drª Sandra de Farias, sobre a “Assistência Estudantil na Universidade Federal de Goiás e 

orçamento da educação superior 2016 - 2019”. 

Com a necessidade de eleger um novo profissional para a Coordenação do Estágio, são revividas discussões 

que permeiam a supervisão direta na CSS, levando a equipe instituir em 2020 a Comissão de Estágio, com 

vistas à avaliação e reorganização de uma proposta de estágio.  

 

2.8 Ações e Participações Políticas e Institucionais  
 
 A CSS pela natureza do seu trabalho sempre esteve presente e/ou representada nas ações promovidas 

pela PRAE, pela UFG e por outras instâncias, das quais destacamos: o Conselho Consultivo (PRAE), o 

CRESS-GO e a Comissão de Assuntos Estudantis nas Unidades Acadêmicas (CAE/PRAE). 

O Conselho Consultivo, previsto na PASE/UFG, foi instalado no dia 18 de dezembro de 2019, com o 

objetivo de proporcionar discussões, com máxima representação da comunidade universitária, sobre 

matérias relacionadas à PASE e as tomadas de decisão da  PRAE sobre a política de assistência estudantil. A 

CSS possui uma cadeira no conselho, participando ativamente das reuniões mensais.  

Este ano, o conselho teve o desafio de pensar muitas questões inerentes ao cenário da pandemia, sobretudo o 

ensino remoto e o iminente corte de verbas para 2021. Avalia-se que por sua natureza, o conselho funciona 

como uma espécie de controle social, porém com força restrita à consulta.  
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A CAE é um outro espaço de participação da CSS. A comissão objetiva facilitar o contato entre as Unidades 

Acadêmicas e serviços da PRAE, tornando-se um espaço importante para esclarecimento instantâneo de 

dúvidas, identificação de demandas e troca de informações. Com a maior aproximação e a conjuntura de 

2020, foi notório o aumento das demandas trazidas pelos coordenadores de assuntos estudantis, muitas delas 

culminando em atendimentos emergenciais.  

Profissionais da CSS ao longo dos últimos anos sempre participaram do CRESS-GO. Na gestão “Resistir e 

Avançar na luta” para o triênio 2020-2023, dois assistentes sociais compõem a equipe, participando da 

Comissão de Comunicação e de Formação e Trabalho Profissional em Serviço Social. A representação neste 

espaço, fomenta na equipe discussões acerca do nosso trabalho além da Política de Educação, e deixa a 

equipe a par das decisões das instâncias deliberativas da categoria.  

De forma remota, a equipe participou de vários eventos, como reuniões do FONAPRACE, do espaço 

Prae.comvc, do Curso de Extensão e Educação Permanente promovido pelo CRESS-GO, de lives 

promovidas pela Reitoria da UFG, entre outras.  

 

Avaliação e perspectivas 2021 
 
O ano de 2020 mostrou-se desafiador em vários aspectos com relação às universidades públicas, bem como, 

para pensar a política de permanência dos estudantes de baixa renda, tarefa que está se tornando um desafio 

cada vez mais complexo, tanto do ponto de vista de orçamento da universidade, como do empobrecimento 

da classe trabalhadora. 

O trabalho remoto foi uma nova realidade imposta repentinamente aos profissionais, com relativa 

dificuldade de adaptação a esta modalidade, das quais destaca-se a separação entre a vida familiar da vida 

profissional, que passaram a coexistir no mesmo espaço, além do distanciamento social dos usuários e dos 

outros profissionais. Frente a isso, a equipe adotou e construiu estratégias de trabalho, conforme já apontado 

no texto, inclusive concluindo que algumas dessas possibilidades de trabalho devem  ser adotadas após esse 

período. 

Neste cenário a CSS foi cada vez mais requisitada a trabalhar com a análise socioeconômica, levando os 

profissionais a acumularem ao mesmo tempo as diversas atividades em curso. Em muitos momentos, a 

urgência de respostas aos diversos Editais e Portarias (só em 2020 foram 10), somada às urgências de 

respostas aos estudantes que demandam atendimento, orientações, encaminhamentos, intervenções e 

esclarecimentos,  faz com que a equipe trabalhasse no período noturno e em alguns finais de semana.  

Apesar de todas as adversidades de 2020, a CSS conseguiu entregar os resultados esperados de todas as 

ações e atividades em que fomos requisitados e, conseguimos  ainda realizar a experiência de um 

acompanhamento que partiu do mapeamento, descrito no relatório, de cerca de 1300 bolsistas. Com a 

experiência de entrevistar individualmente os bolsistas, percebeu-se que é necessário se aproximar destes e 

entender sua trajetória acadêmica, seus desafios, limites e superações, para pensar junto aos estudantes e 

outras equipes profissionais, estratégias que possam contribuir com a sua permanência e com a conclusão do 

curso.  

É imprescindível pensar que, se cada vez mais a continuidade do atendimento nas bolsas da assistência está 

atrelado ao desempenho acadêmico, a PRAE precisa refletir acerca da criação de uma equipe de 

acompanhamento pedagógico, pela inserção de outros profissionais que possam trabalhar “sucesso 

acadêmico”, uma vez que esta experiência também deixou evidente que este acompanhamento extrapola o 

objeto de trabalho de assistentes sociais.  

Outro aspecto importante que merece destaque, diz respeito a Portaria PRAE nº 13/2020 que responde 

diretamente às recomendações do MEC, já citadas no texto. A Portaria instituiu a classificação das 

modalidades de atendimento em diretos (repasse financeiro ao estudante) e indiretos, bem como, estabeleceu 
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outras mudanças como: o prazo determinado para recebimento dos atendimentos diretos e novas regras para 

a  continuidade dos estudantes nas bolsas após trancamento ou exclusão.   

A CSS foi convidada pela gestão a pensar sobre a mesma e a apresentar sugestões, Para isto, realizou 

inúmeras reuniões para discutir o texto e apresentou diversas propostas alternativas, sobretudo, contra a 

aplicação automática e indiscriminada das novas regras, tentando abrir margem para exceções, mediante o 

devido acompanhamento social. Contudo, a gestão foi intransigente, mantendo o texto original.  

Acreditamos que a Portaria prejudicará muitos estudantes com dificuldades acadêmicas de várias ordens: 

adoecimento próprio e/ou de familiar, necessidade de conciliação entre trabalho e estudos, linguísticas, ser 

mãe/pai cuidador de criança pequena, dentre outras. Essas dificuldades extrapolam o mero desejo de 

conclusão do curso no tempo hábil, ou meramente o esforço pessoal.  Essa postura institucional mostra-se 

indiferente às desigualdades sociais e as adversidades que elas impõem aos estudantes. 

A CSS avalia que a Portaria PRAE nº 13/2020 representa uma perda importante na autonomia profissional e 

nos desafia a pensar saídas e estratégias para a continuidade do atendimento dos estudantes por ela 

excluídos, sobretudo aqueles que, sem o apoio da assistência estudantil, não têm condições de continuar na 

Universidade.  

Compreendemos que a instituição não está imune ao contexto neoliberal, em que as políticas sociais 

assumem cada vez mais o viés da focalização, da seletividade, da lógica meritocrática do atendimento e da 

pulverização dos já escassos recursos. Assim, as tomadas de decisões nas políticas educacionais em todos os 

âmbitos, são influenciados por este contexto. 

 Tensionada entre a Instituição e a defesa das necessidades sociais dos usuários, a CSS 

constantemente pressionada por respostas, repensa sua relação e mediações profissionais. Na relação com a 

instituição, apesar desta gestão buscar a participação da CSS na legitimação das ações, decisões e construção 

de documentos normativos, na sua aplicação não são levadas a cabo a construção coletiva. Quanto ao 

trabalho profissional, somos questionados em algumas situações quanto à encaminhamentos propostos ou 

até mesmo quanto a pareceres sociais emitidos. 

Referente à relação com usuários, em muitos momentos temos a impressão de que as possibilidades de 

atendimento das Políticas Públicas dentro e fora da Universidade, são insuficientes frente a demandas tão 

complexas, relacionadas a diversas expressões da questão social, como, por exemplo, as situações de 

abandono ou desvinculação familiar de estudantes LGBTQIA+, de indígenas e quilombolas que 

majoritariamente possuem diversas dificuldade de acompanhar o ritmo acadêmico e sociabilidade imposta 

na Universidade, além das demandas para atendimento de estudantes com perfil PNAES, que atualmente 

compõe 78,79% dos graduandos da UFG (ANALISA/UFG, Assistência Estudantil, 2020). 

 Na relação da equipe com o processo de trabalho e as dimensões constitutivas da profissão, apesar da 

recomposição do quadro de assistentes sociais, o Serviço Social não conta com assistente administrativo, 

tendo os profissionais assumindo diversas atividades administrativas. 

Ante ao exposto, neste relatório percebe-se a centralidade do Serviço Social em diversas ações e programas 

desenvolvidos pela PRAE, não reduzida apenas à análise socioeconômica, mas também a própria capacidade 

técnica-operativa da equipe em pensar, propor, avaliar e executar.   

Ademais, sugerimos para 2021: que avaliemos o alcance da comunicação com os estudantes; a adoção de 

linguagens mais acessíveis e inclusivas, por exemplo, Língua Brasileira de Sinais; ampliar a participação dos 

estudantes nas discussões, seja sobre orçamento ou novas normativas, para além do espaço hoje existente no 

Conselho Consultivo; melhorar a disponibilização de informações acerca da Assistência Estudantil da UFG;  

instituir reuniões intersetoriais na PRAE para reflexões conjuntas, que possam pensar o trabalho 

coletivamente para além da implantação do Prontuário Único; dar continuidade e apresentar os resultados 

obtidos com o acompanhamento pós mapeamento da informações dos bolsistas. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      120 

Por fim, como já descrito anteriormente, para cada uma das diversas atividades desenvolvidas pela CSS, 

foram apresentados os desafios e possibilidades para 2021, a grande maioria delas atreladas ao cenário de 

corte ou de contingenciamento do orçamento do PNAES, que, se confirmado, fará com que a PRAE e a CSS 

sejam obrigadas a realizar cortes de bolsas, redução dos valores pagos e/ou quantidade de parcelas; nos 

desafiando a pensar estratégias de como manter os estudantes de baixa renda na UFG e de como contribuir  

na luta pela universidade pública e gratuita, e pela assistência estudantil como direito, com financiamento 

assegurado não por um decreto, mas por uma política de Estado.  

 

“Que o futuro nos traga dias melhores e a capacidade de construir a Universidade que está nos nossos 
corações, nas nossas mentes e nas nossas necessidades” (Florestan Fernandes, 1994). 
 
APÊNDICES 
 

Apêndice I - Tutorial: Como se inscrever nos programas da PRAE 
 

Link para acesso: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kozgYZ2icE0&feature=emb_title&ab_channel=Pr%

C3%B3-ReitoriaAssuntosEstudantis  
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Apêndice II- Reuniões para socializar informações sobre a atualização cadastral 
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Coordenação do Programa Saudavelmente 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2020 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDAVELMENTE 
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EQUIPE DO PROGRAMA SAUDAVELMENTE 

Anneliza Soares de Sá – Psicóloga – annelizadesa@ufg.br – (licença para o doutorado durante o ano de 2020) 

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 – (licença para o mestrado 

durante o ano de 2020) 

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 
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INTRODUÇÃO 

Durante o ano de 2020, o Programa Saudavelmente deu continuidade ao atendimento psicológico e 

psiquiátrico a estudantes da UFG. Até o momento em que foi decretada a quarentena devido à pandemia de 

Covid-19, no mês de março, as profissionais realizaram todos os atendimentos de forma presencial. A partir 

da decretação da quarentena, a equipe passou a oferecer atendimentos remotos: continuidade das psicoterapias 

já em andamento, consultas psiquiátricas e plantões psicológicos. O plantão psicológico foi divulgado de 

diversas formas, como na página da PRAE e em matéria da SECOM na página da UFG (Anexo 1). Junto ao 

plantão psicológico, foi oferecido atendimento a servidores que estivessem com Covid-19 ou que estivessem 

cuidando de alguém com a doença. 

Os plantões foram divididos diariamente entre as psicólogas, uma psiquiatra e a terapeuta junguiana, 

de modo que de segunda a sexta, de manhã ou à tarde, havia uma profissional disponível para quem solicitasse. 

No caso de estudantes, o plantão foi solicitado por meio do Whatsapp business do Saudavelmente, e no caso 

de servidores foi disponibilizado o e-mail saudavelmenteprae@ufg.br.  

Além dos atendimentos em psicologia e psiquiatria, as profissionais do Saudavelmente participaram 

de diversas lives relacionadas ao momento da pandemia vivida durante todo o ano de 2020. No segundo 

semestre de 2020, foram oferecidos também alguns atendimentos presenciais em acupuntura. Além disso, 

algumas consultas psiquiátricas, realizadas por residentes de psiquiatria, também foram presenciais.  

Em 2020, a psicóloga Anneliza e a psiquiatra Patrícia Gonçalves estiveram todo o ano em licença para 

qualificação.  

 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 2020 
 

1. Acolhimento – é o primeiro atendimento do(a) estudante no Saudavelmente e é realizado em grupo 

com as presenças de duas profissionais, geralmente uma psiquiatra (podendo ser um residente) e 

uma psicóloga. Os acolhimentos são agendados previamente e, até o início da quarentena, havia 

vários acolhimentos agendados, mas apenas um foi realizado no dia 13/03/2020. 
2. Psicoterapia individual – atendimento psicológico feito por uma psicóloga (podendo ser realizado 

por psicólogas voluntárias) ou a terapeuta junguiana semanalmente a estudantes que tenham grau 

de risco alto em sua saúde mental. Realizou-se durante todo o ano, inclusive nas férias acadêmicas. 

Todas as profissionais atenderam em psicoterapia individual durante todo o ano, presencialmente 

até março e remotamente de março até dezembro. 
3. Psicoterapia em grupo – atendimento psicológico realizado com vários estudantes e com uma ou 

duas psicólogas na coordenação do grupo. Aconteceram apenas algumas sessões presenciais até o 

início da quarentena. Vários grupos foram criados durante o ano de modo remoto. 
4. Consulta psiquiátrica – consulta previamente agendada para aqueles estudantes que passaram 

pelo acolhimento ou pelo plantão psicológico e tiveram indicação de que necessitavam de 
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avaliação psiquiátrica. Foram realizadas durante todo o ano pelas psiquiatras Maria Amélia e 

Luíza. 
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. Em situações normais, esse atendimento não insere o/a estudante no 

Programa, sendo necessário passar pelo acolhimento. Entretanto, em 2020, o plantão psicológico 

foi realizado de forma remota não apenas como atendimento emergencial, mas também como porta 

de entrada no Programa, devido à ausência de Acolhimentos. Caso, nesse atendimento, tenha sido 

avaliada a necessidade de consulta psiquiátrica, esta foi agendada, assim como tendo sido avaliada 

a necessidade de psicoterapia, o nome do(a) estudante foi colocado em uma lista para ser 

chamado(a) posteriormente. 
6. Acupuntura – procedimento realizado com agulhas por especialista na área. Foi realizada apenas 

algumas sessões no segundo semestre de 2020 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, pela 

psiquiatra 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 psicólogas. Aconteceram os seguintes grupos: 

grupo de psicoterapia com a psicóloga Tatiana; grupo de psicoterapia com a psicóloga Natália; 

grupo com moradores da CEU com a psicóloga Livia e o terapeuta voluntário Jomar; grupos 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. Lives – devido à realidade da pandemia de Covid-19 e sua repercussão na saúde mental das pessoas 

de um modo geral, várias iniciativas foram buscadas no sentido de alcançar um número maior 

possível de pessoas para proporcionar a possibilidade de cuidado e bem-estar. As profissionais do 

Saudavelmente atuaram em diversas lives ao longo do ano de 2020. 
10. 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 realizaram 

alguns atendimentos terapêuticos. A coordenação dessa atividade foi feita pela psicóloga Raiana 

com 6 residentes. 
11. 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. 
12. Material educativo e de orientação para estratégias protetivas quanto à saúde mental – foi 

confeccionado um flyer com recomendações para atitudes que pudessem evitar surgimento ou 

agravamento de sofrimento psíquico devido à pandemia (Anexo 3). 
13. Escrita coletiva de um artigo a ser enviado para uma revista científica – algumas pessoas da 

equipe do Saudavelmente (Livia e Viviane) colaboraram na escrita de um artigo com dados do 

Levantamento sobre Qualidade de Vida na UFG realizado no período de  

 Abaixo estão os quantitativos e as estatísticas referentes ao trabalho desenvolvido. 

 

2. ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2020 

 

1. Atendimentos de plantão psicológico 
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1. Psicólogas plantonistas: Leidiane, Lívia, Natália, Raiana, Tatiana e Viviane. A terapeuta junguiana 

Lila, a psiquiatra Patrícia Amorim e três psicólogas voluntárias também realizaram plantão, 

especialmente o plantão psicológico online. 

2. Total de pessoas atendidas nos plantões: 452 

3. Total de atendimentos realizados: 559 (a grande maioria dos plantões são realizados em um único 

atendimento, mas alguns requerem um ou dois atendimentos a mais). 

2. Sessões de psicoterapia individual: 2147 

1. Psicólogas efetivas, terapeuta junguiana e voluntários (em 2020, 8 psicólogas e 1 psicólogo 

voluntários atuaram no atendimento psicológico presencial ou online a usuários do Saudavelmente 

– é importante destacar que profissionais voluntários atendem a um número pequeno de pessoas, 

geralmente duas ou três). 

2. Pessoas atendidas em psicoterapia: 160 

3. Sessões de terapia em grupo: 670 

1. Terapeutas responsáveis: Arteterapeutas da UNIPAZ em estágio no Saudavelmente, psicólogas 

efetivas, terapeuta junguiana e um psicólogo voluntário. 

2. Grupos realizados: Arteterapia, grupo de habilidades sociais, grupo de ansiedade, grupo com 

moradores de casa de estudante, grupos terapêuticos não temáticos e grupos com pós-graduandos 

(PDT). 

4. Consultas psiquiátricas:  

1. Psiquiatras assistentes e tutoras da residência: Luiza, Maria Amélia e Patrícia Amorim. 

5. Pessoas Acolhidas:  

Em 2020, houve apenas um acolhimento com 12 pessoas. 

 

3. ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS EM 2020 

São atividades diversas realizadas fora do âmbito da PRAE. Em 2020, essas atividades se realizaram 

prioritariamente por meio de lives. 

1. Lives sobre o enfrentamento da pandemia – realizadas: "Saúde mental na pandemia", com 

a psicóloga Anneliza e a psiquiatra Maria Amélia, na TVUFG, no dia 10/06/2020; “Saúde 

mental e o trabalho acadêmico durante a pandemia”, no dia 19/08/2020, com a psiquiatra Maria 

Amélia; “Dificuldade de concentração, procrastinação e sentimento de culpa – que fazer”, com 

a psiquiatra Maria Amélia, no dia 05/11/20; “Arteterapia como poderosa ferramenta de 

cuidado, com a terapeuta junguiana Lila, no dia 12/11/20; “Bem-estar na pandemia”, com a 

psicóloga Anneliza, no dia 19/11/20; “Como estarmos atentos aos sinais da depressão”, com a 

psiquiatra Luíza; “Aspectos fisiopatológicos da ansiedade, com a psiquiatra Maria Amélia; 
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“Dor no peito – ansiedade ou infarto”, com a psiquiatra Luíza, no dia 19/05/20; “Como manter 

a saúde mental na quarentena”, com a psiquiatra Luíza, no dia 17/04/20; “Meditação de 

proteção e compaixão”, com a psicóloga Natália Beatriz no dia 02/04/2020; “Ciclo de 

conversas on-line sobre equilíbrio emocional dirigido aos estudantes”, com Natália Beatriz, 

nosdias 17/04, 24/04 e 01/05/2020. Um exemplo de material de divulgação está no Anexo 2. 

2. Participação em live da DAD/Propessoas sobre qualidade de vida na pandemia – 

"Estratégias de enfrentamento da pandemia no trabalho e na vida pessoal", dentro do projeto 

Ciclo de Palestras DAD, da Pró-Reitoria de Pessoas, no dia 25/06/2020, com a psicóloga Livia, 

a psiquiatra Maria Amélia e Sérgio Baroca (diretor da DAD). 

3. Participações no PRAE.COM.VC – "Saúde mental e a arte de reinventar a vida na 

atualidade", dentro do projeto Prae.Com.Vc,  sob coordenação do Saudavelmente, organizada 

e conduzida pela psiquiatra Patrícia Amorim, as psicólogas Raiana e Livia e a psicóloga 

voluntária Terezinha  Nogueira no dia 19/06/2020. Participação na live do PRAE.COM.VC, 

sob responsabilidade do Saudavelmente:  com o tema “Qualidade de vida no contexto 

universitário”, no dia 13/11/2020, conduzida pela psicóloga Viviane.  

4. Participação no I Encontro de Plantões Psicológicos Online do Brasil no dia 10/09/2020. 

O Saudavelmente foi convidado a participar desse encontro, que teve iniciativa da 

Universidade Federal do Sul da Bahia e a participação de diversas outras universidades. 

Apresentação do plantão psicológico online pela psicóloga Livia, e participação como ouvintes 

das psicólogas Raiana, Tatiana e Terezinha. 

5. Participação no Curso de Docência, promovido pela DAD/PROPESSOAS a docentes 

recém contratados pela UFG – aula ministrada pela psicóloga Livia, no dia 08/10/2020, com 

o tema “Afetividade e Saúde Mental no ambiente acadêmico”. 

6. Live sobre suicídio dentro da programação do Setembro Amarelo -  

7. Roda de conversa online com moradores de casas estudantis e com estudantes da Pós-

Graduação – reunião com coordenadores das CEUs no dia 19/05/2020, com participação da 

psicóloga Livia; reunião com a coordenação da CEU I no dia 21/05/2020, com participação da 

psicóloga Livia; reunião com professores e coordenação do curso de Pós-Graduação em 

Administração, com a terapeuta junguiana Lila, no dia 05/10/2020. 

8. 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 
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estudante para que não haja risco de outro assédio durante o depoimento. Foi realizado um 

acompanhamento feito pela psicóloga Raiana. 

9. 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 e Natália se revezaram para estarem de plantão em todos os dias da 

matrícula/2020. 

10. 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, Luíza e Patrícia 

Amorim se revezaram para fazer esse trabalho em todo o período da matrícula/2020. 

 

4. DADOS ESTATÍSTICOS REFERENTES AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ANO 

DE 2020 

Como descrito no relatório de 2019, o Saudavelmente continua com problemas para o registro dos 

atendimentos que possa gerar estatísticas sobre características dos usuários do Programa. No relatório anterior, 

entretanto, pudemos registrar as estatísticas por meio de uma amostra de fichas de acolhimento. Acreditamos 

que no presente relatório, conseguimos avançar, pois podemos apresentar estatísticas de uma quantidade maior 

de estudantes atendidos, embora muitos dados estejam incompletos. Estamos caminhando para um amplo 

domínio do quadro real de nossos atendimentos, pois a experiência com um pequeno formulário utilizado em 

2020 possibilitou a criação de um formulário mais adequado e de mais fácil acesso para este ano de 2021. Os 

itens aqui registrados vêm de uma planilha encaminhada pelo professor João Medrado. É importante que 

tenhamos também dados referentes ao diagnóstico e a aspectos (uso ou não de drogas, violência sofrida, 

condições financeiras etc.) que compõem a problemática apresentada. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO ATENDIDA EM PSICOTERAPIA 

Total: 160 

F 94 

M 65 

Trans 1 
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59%

1%

SEXO
Masculino Feminino Trans

3%

47%
31%

10%

5%

3%
1%

Idade

17	a	19 20	a	24 25	a	29 30	a	34 35	a	39 40	a	49 Acima	de	50



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      131 

Graduação 129 85% 

Pós-Graduação 17 11% 

Segunda Graduação 1 1% 

Técnica Administrativa 2 1% 

Docente 2 1% 

Colaboradora na fabricação de máscaras na UFG 1 1% 

   

   

 

 

 

 
 
 
Cursos   

 

Medicina 9  

Enfermagem 6  

Eng. Elétrica 6  

Pedagogia 6  

Música 5  

Química 5  

Ciências Biológicas 4  

Estatística 4  

História 4  

Jornalismo 4  

Matemática 4  

Artes Visuais 3  

Ciências contábeis 3  

Ciências Sociais 3  

Doutorado Ambiental 3  

Economia 3  

1% 1%

85%

11%

1%
1%

Vínculo	com	a	UFG

Colaboradora	na	fabricação	de
máscaras	na	UFG

Docente

Graduação

Pós-Graduação

Segunda	Graduação

Técnica	Administrativa
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Eng. Civil 3  

Eng. Computação 3  

Letras 3  

Artes Cênicas 2  

Biblioteconomia 2  

Ecologia 2  

Ed. Física 2  

Eng. Ambiental 2  

Eng. Física 2  

Filosofia 2  

Física 2  

Física Médica 2  

Mestrado Artes 2  

Musicoterapia 2  

Nutrição 2  

Veterinária 2  

Administração 1  

Arquitetura 1  

Biologia 1  

Biotecnologia 1  

Ciências contábeis 1  

Ciências ambientais 1  

Ciências da computação 1  

Comunicação social 1  

Dança 1  

Design 1  

Design moda 1  

Direção de artes 1  

Doutorado Ciências 

Biológ. 1 

 

Doutorado Ed. Física 1  

Eng. Alimentos 1  

Eng. Software 1  

Eng. Transportes 1  

Especialização comunic. 1  

Farmácia 1  

Física  1  

Geografia 1  

Gestão de informação 1  

Letras - libras 1  

Letras Português 1  

Mestrado Antropologia 1  

Mestrado em 

Administração 1 

 

Mestrado Eng. Elétrica 1  

Mestrado Engenharia 1  

Mestrado Filosofia 1  

Mestrado Física 1  
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Mestrado Saúde Pública 1  

Moda 1  

Música - canto 1  

Odontologia 1  

Psicologia 1  

Publicidade 1  

Sistema Informação 1  

Teatro 1  

Vários cursos 1  

Zootecnia 1  

 

 

Início do curso  

  

 

2011 1 1% 

2012 1 1% 

2013 3 3% 

2014 4 8% 

2015 10 10% 

2016 13 10% 

2017 32 25% 

2018 25 20% 

2019 24 19% 

2020 12 10% 

Trancado 1 1% 

 

 

Possui Bolsa da PRAE 

1
1

3
4

10
13

32
25

24
12

1

2011
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2017
2018
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Trancado
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INÍCIO	DO	CURSO
Início	do	curso
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Aux. 

Conectiv. 1 

1% 

Bolsa Capes 1 1% 

Não 88 62% 

Sim 52 36% 

 

 

 

Total de pessoas atendidas em psicoterapia - 160 

Número de sessões por pessoas 

2 a 8 sessões 75 47% 

   

9 a 15 sessões 35 22% 

16 a 20 sessões 16 10% 

21 a 25 sessões  10 6% 

26 a 30 sessões  8 5% 

31 a 40 sessões 12 8% 

40 a 51 sessões        3 2% 

 

  

1%

62%

36%

1%

BOLSA	PRAE
Bolsa	Capes Não Sim Aux.	Conectividade
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Total de atendimentos realizados - 2147 sessões de psicoterapia 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO ATENDIDA NOS PLANTÕES 

SEXO 

Total: 452 

Masculino: 156 

Feminino: 293 

Homem trans: 1 

Trans: 2 
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35

16

10

8

12

3

2	a	8	sessões

9	a	15	sessões

16	a	20	sessões

21	a	25	sessões

26	a	30	sessões

31	a	40	sessões

40	a	51	sessões
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IDADE 

Total:187 

17 a 19 = 26 

20 a 24 = 133 

25 a 29 = 66 

30 a 34 = 19 

35 a 39 = 12 

40 a 49 = 7 

Acima de 

50 

= 2 

 

 

 

 

Masculino;	156;	
35%

Feminino;	293;	
65%

Homem	Trans;	
1;	0%

Trans;	2;	0%

SEXO
Masculino Feminino Homem	Trans Trans

10%

50%

25%

7%
4%3%1%

IDADE
17	a	19 20	a	24 25	a	29 30	a	34 35	a	39 40	a	49 Acima	de	50
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Vínculo com a UFG 

Total = 309 

Alunos da Graduação = 271 

Familiares de alunos da graduação = 3 

Alunos da Pós -Graduação = 34 

Técnico Administrativo: 1 

 

 

 

Cursos 

Total Geral 291 
 

Pedagogia 16 

Enfermagem 10 

Artes Visuais 9 

Jornalismo 9 

Medicina 9 

Veterinária 9 

Filosofia 8 

88%

1%
11% 0%

VÍNCULO	COM	UFG
Aluno	de	Graduação Familiares	de	alunos	da	Graduação

Aluno	de	Pós-Graduação Técnico	Administrativo
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Arquitetura 7 

Dança 7 

História 7 

Relações Públicas 7 

Biblioteconomia 6 

Ciências sociais 6 

Eng. Elétrica 6 

Eng. Florestal 6 

Biomedicina 5 

Ciências Biológicas 5 

Eng. Alimentos 5 

Física 5 

Letras 5 

Matemática 5 

Teatro 5 

Agronomia 4 

Ciências contábeis 4 

Direção de artes 4 

Direito 4 

Economia 4 

Eng. Ambiental 4 

Farmácia 4 

Biologia 3 

Ciências Ambientais 3 

Computação 3 

Design de moda 3 

Ed. Física 3 

Eng. Física 3 

Geografia 3 

Geologia 3 

Gestão da informação 3 

Nutrição 3 

Química 3 

Administração 2 

Doutorado Cienc. Biol. 2 

Doutorado química 2 

Ecologia e análise ambiental 2 

Eng. Computação 2 

Eng. Produção 2 

Estatística 2 

Física médica 2 

Mestrado 2 

Mestrado ciências biol. 2 

Musicoterapia 2 

Relações internacionais 2 

 Mestrado Ciências Biol. 1 

´Doutorado Ciências Biológicas 1 

Antropologia 1 

Biotecnologia 1 

Canto 1 

Ciências sociais e Pol. 1 

CL 1 
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Comunicação social 1 

Doutorado 1 

Doutorado - antropologia 1 

Doutorado - educ. matemática 1 

Doutorado Artes 1 

Doutorado Ciências Biol. 1 

Doutorado enfermag. 1 

Doutorado Geografia 1 

Educ. Física 1 

Educ. Intercultural 1 

Educ. Musical 1 

Eng. Civil 1 

Eng. Mecânica 1 

Eng. Transportes 1 

Engenharia 1 

Engenharia de Alimentos 1 

FAV 1 

IME 1 

Letras - espanhol 1 

Letras-libra 1 

Libras 1 

Mestrado Antropologia 1 

Mestrado Ciências Contábeis 1 

Mestrado Comunicação 1 

Mestrado Contábilidade 1 

Mestrado em Performances 

Culturais 1 

Mestrado Eng. Civil 1 

Mestrado FAV 1 

Mestrado Geografia 1 

Mestrado História 1 

Mestrado ICB 1 

Mestrado Perf. Culturais 1 

Mestrado Proejto FAV 1 

Mestrado sociologia 1 

Museologia 1 

Odontologia 1 

Pós-doc Agronomia 1 

Psicologia 1 

Publicidade 1 

Sistema de Informaç. 1 

Sistema de Informação 1 

Zootecnia 1 

 

Início do curso  

2010 3 1% 

2012 2 1% 

2013 3 1% 

2014 8 3% 
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2015 14 6% 

2016 20 8% 

2017 42 17% 

2018 53 22% 

2019 52 21% 

2020 46 19% 

Último período 1 1% 

 

 

 

Possui Bolsa da PRAE 

Total = 248 

Bolsa 

Capes 

2 

Não 142 

Sim 104 

 

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Último…

0 10 20 30 40 50 60

Início	do	curso

Início	do	curso
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Total de pessoas atendidas nos plantões - 509 

1 sessão 371  
2 sessões 104  
3 sessões 84  

 

 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO ATENDIDA EM PSIQUIATRIA 

 Em relação aos atendimentos em psiquiatria, temos dados de caracterização de apenas 196 estudantes, 

devido à dificuldade de registro das consultas com as especificações que estão sendo utilizadas no presente 

1%

57%

42%

BOLSA	PRAE
Bolsa	Capes Não Sim

66%

19%

15%

NÚMERO	DE	SESSÕES
1	sessão 2	sessões 3	sessões
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relatório. Apresentamos, portanto, uma amostra. O total realizado de consultas é de 1718 consultas realizadas 

pelas psiquiatras e seus/suas residentes. 

 

SEXO 

Total: 196   

Masculino: 77 - 39% 

Feminino:118 - 60% 

Não Binário 1 - 1% 

 

 

IDADE 

Total:158 

17 a 19 = 10 6% 

20 a 24 = 84 49% 

25 a 29 = 43 25% 

30 a 34 = 17 10% 

35 a 39 = 9 5% 

40 a 49 = 6 3% 

5 a 59  = 2 1% 

Acima de 71 = 1 1% 

 

 

39%

60%

1%

SEXO
Masculino Feminino Não	Binário
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Vínculo com a UFG 

Total = 309 

Alunos da Graduação = 271 

Familiares de alunos da graduação = 3 

Alunos da Pós -Graduação = 34 

Técnico Administrativo: 1 

 

 

10

84

43

17
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17	a	19
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50	a	59

Acima	de	70
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88%
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Aluno	de	Graduação Familiares	de	alunos	da	Graduação

Aluno	de	Pós-Graduação Técnico	Administrativo
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Cursos 

Sem dados 98 

Letras 5 

Veterinária 5 

Artes Visuais 4 

Ciências Sociais 4 

Eng. Elétrica 4 

Física 4 

Geografia 4 

Medicina 4 

Música 4 

Pedagogia 4 

Enfermagem 3 

Farmácia 3 

Jornalismo 3 

Biblioteconomia 2 

Biomedicina 2 

Doutorado 2 

Estatísticas 2 

Filosofia 2 

Serviço Social 2 

Administração 1 

Arquitetura 1 

Canto 1 

Cepae 1 

Ciências Ambientais 1 

Ciências Computação 1 

Ciências Contábeis 1 

Design de moda 1 

Design gráfico 1 

Direito 1 

Doutorado 

Antropologia 1 

Doutorado Geografia 1 

Doutorado Química 1 

Eng. Ambiental  1 

Eng. Física 1 

Eng. Transportes 1 

Geologia 1 

Libras 1 

Mestrado 1 

Mestrado Ciências 

Biol. 1 

Mestrado Educação 1 

Mestrado em Física 1 
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Mestrado em Fisiologia 1 

Mestrado Eng. Civil 1 

Mestrado Eng. Elétrica 1 

Mestrado História 1 

Mestrado Letras 1 

Mestrado Matemática 1 

Musicoterapia 1 

Nutrição 1 

PPG-ECOEVOL 1 

Química 1 

Relações públicas 1 

Teatro 1 

Zootecnia 1 

 

Total de pessoas atendidas em psiquiatria pela psiquiatra Maria Amélia - 196 

Número consulta por pessoas 

1 consulta 84 43%  

2 consultas 33 17%  

3 consultas 31 16%  

4 consultas 22 11%  

5 consultas 10 5%  

6 consultas 7 4%  

7 consultas 4 2%  

8 consultas 2 1%  

10 consultas 3 1%  

    

 

   

43%

17%

16%

11%

5%4%
2%1%1%

Número	de	consultas

1	consulta

2	consultas

3	consultas

4	consultas

5	consultas

6	consultas

7	consultas

8	consultas

10	consultas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

      146 

 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

2020 foi um ano difícil, parecia até mesmo impossível realizar um trabalho efetivo com 

distanciamento. Os meses iniciais a partir da quarentena foram de adaptação, mas as novas modalidades de 

atendimento foram realizadas de modo satisfatório. Foi possível atender a um número significativo de 

estudantes, especialmente nos plantões psicológicos online e nas consultas de psiquiatria. Os dados mostram 

que estudantes de graduação formam a grande maioria dos(as) atendidos(as), que há estudantes de 

praticamente todos os cursos, com um número maior de estudantes de Medicina e Enfermagem, que há mais 

estudantes que não recebem bolsa da Prae do que estudantes que recebem e que a grande maioria é jovem, 

representativa do universo de estudantes de curso superior. 

 

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. 

Considerando a planilha encaminhada pelo professor João Medrado, é importante fazer algumas 

considerações. Adotamos uma planilha um pouco modificada, pois a planilha original, enviada por João, 

constava como itens: grau de integralização e renda per capita. Perguntei a ele como conseguir esses dados e 

ele respondeu que pelos sistemas SIGAA e Sicab, aos quais não temos acesso. Colocamos então ano em que 

entrou no curso e semestre que está cursando pra termos uma ideia sobre o nível em que os/as estudantes estão 

no curso. E perguntamos se possui bolsa da PRAE para termos uma ideia da condição financeira. Uma 

avaliação dessa planilha será útil para a construção mais adequada dos dados. 

Uma ação que pretendíamos desenvolver era o Curso de Extensão em Saúde Mental, que havia ficado 

para 2020 e já estava com o edital publicado, mas o processo foi interrompido devido à quarentena. 

Pretendemos retomá-lo em 2021. A não realização desse curso implicou a redução no número de atendimentos 

em relação aos anos anteriores. Ficamos também aguardando estagiárias do curso de Psicologia, mas não 

recebemos ainda, devido a não realização do processo de recrutamento e seleção pelas instâncias superiores. 

Consideramos como desafio o aumento no número de atendimentos em grupo, o que possibilitará o 

alcance maior de estudantes ao mesmo tempo. Para isso, além de grupos desenvolvidos pelas profissionais do 

Saudavelmente, o edital para o Curso de Saúde Mental, referido acima, conta com a delimitação de vagas para 

profissionais que queriam trabalhar em psicoterapia de grupo. 
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Acreditamos que para 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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Anexo 1 

 

 

Anexo 2 
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Anexo 3 
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Coordenação do Serviço de Nutrição 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2020 

COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA – GOIÁS 

JANEIRO  - 2021 
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 Identificação 

1. Equipe 

 

 A equipe do Serviço de Nutrição da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG é composta 

por quatro nutricionistas, um assistente administrativo e uma auxiliar administrativa. Dentre os 

membros, há 4 mestres e 1 doutora. Com sede no Câmpus Colemar Natal e Silva, o trabalho da 

equipe no ano de 2020 também abrangeu atividades presenciais no Câmpus Samambaia e 

atividades remotas referentes ao Câmpus Aparecida de Goiânia. 

 

Identificação dos membros da equipe: 

Gilcileia Inácio de Deus Borba – nutricionista 

Grazielle Gebrim Santos – nutricionista 

Orlanda Alves de Brito - auxiliar administrativa 

Ranniere Alves Marquelli - assistente administrativo  

Samantha Pereira Araújo – nutricionista 

Sara Cristina Nogueira – nutricionista 

 

Introdução 

O Serviço de Nutrição PRAE UFG, por meio de ações junto aos Restaurantes Universitários e às 

Cantinas da UFG, tem o objetivo de proporcionar à comunidade universitária, em especial aos 

estudantes participantes dos programas de assistência estudantil, 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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No ano de 2020, em função das medidas adotadas para enfrentamento da pandemia de Covid-19 o 

Serviço de Nutrição, como várias outras equipes da UFG, realizou trabalho remoto durante alguns 

períodos.  A equipe se adaptou para o atendimento das demandas da comunidade universitária no 

formato virtual, mantendo sua atuação 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, que são 

terceirizados. 

Participação em comissões de elaboração de editais para terceirização dos espaços de alimentação 

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 

Fiscalização técnica dos Restaurantes UFG com registro por escrito de infrações à legislação sanitária 

e ao edital 255/2016 em formulário de Ocorrências. No total, 30 registros foram realizados entre os 

meses de janeiro e março, assinados por nutricionistas fiscais e pelos nutricionistas da empresa 

fiscalizada e serviram como base para elaboração de três (03) relatórios encaminhados à Comissão 

Fiscalizadora do contrato 049/2017 da UFG com a empresa Nutrir.  

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. 

Supervisão técnica das condições de distribuição de refeições no refeitório adaptado no piso inferior 

da Biblioteca Seccional durante o período de reforma do RU Câmpus Colemar Natal e Silva. 
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Supervisão técnica das condições de produção de refeições no RU Câmpus Samambaia, 

porcionamento em marmitas, transporte e distribuição de refeições nas Casas de Estudantes 

Universitários nos meses de março e abril em função das medidas de restrição para combate à 

Covid-19. 

Realização de pesquisas de satisfação permanentes com clientes dos RU por meio de questionários 

impressos disponibilizados nas saídas dos restaurantes e online.  

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). 

Acompanhamento da reforma do Restaurante Universitário UFG Câmpus Colemar Natal e Silva. 

Realização de vistoria dos imóveis concedidos à Nutrir Refeições por ocasião da finalização do 

contrato 049/2017 e elaboração de relatórios encaminhados ao gestor do contrato. 

Realização de visitas técnicas aos Restaurantes UFG com engenheiro contratado para avaliação do 

valor da concessão onerosa dos imóveis. 

Participação em discussões e na elaboração dos documentos da PRAE referentes ao Processo SEI n. 

23070.016684/2020-95 sobre recomendações emitidas pela Controladoria-Geral da União quanto à 

gestão de contratos de espaços de alimentação da UFG. 

Participação em discussões e na elaboração dos documentos da PRAE referentes ao Processo SEI n. 

23070.015994/2020-92 sobre manifestação anônima realizada à Procuradoria da República em 

Goiás sobre Restaurante Universitário UFG. 

Atendimento nutricional presencial a pacientes em tratamento de saúde mental no Programa 

Saudavelmente, perfazendo quatro (04) pacientes no ano 2020, com doze (12) consultas 

presenciais. A lista dos pacientes atendidos encontra-se em anexo (Anexo 1). 

Atendimento nutricional não-presencial (por meio de chamadas de áudio e vídeo), conforme 

Resolução CFN nº 646, de 18 de março de 2020, a pacientes em tratamento de saúde mental no 
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Programa Saudavelmente, perfazendo treze (13) pacientes no ano 2020, com trinta e uma (31) 

consultas não-presenciais. A lista dos pacientes atendidos encontra-se em anexo (Anexo 2). 

Elaboração de materiais para o atendimento à distância dos estudantes pelo Serviço de Nutrição 

PRAE/UFG, incluindo o fluxograma e a anamnese nutricional não presencial. 

Elaboração e divulgação de materiais de educação nutricional nos canais de comunicação da PRAE: 

1. Mantenha-se saudável em casa; 2. Antropometria: peso; 3. Alimentos e inflamação; 4. Cuidados 

com alimentos em tempos de pandemia; 5. Receita de crepioca; 6. Receita de bolo de banana com 

aveia; 7. Sistema Imunológico e Nutrição: Minerais; 8. Sistema Imunológico e Nutrição: Vitaminas; 

9. Alimentação saudável custa caro?   

Colaboração com a elaboração do Sistema de Informações (prontuário eletrônico) da PRAE/UFG, 

com participação em reuniões com a SeTI/UFG e envio de informações sobre as demandas do 

Serviço de Nutrição para o sistema, por escrito.   

 Realização de reuniões da equipe do Serviço de Nutrição PRAE/UFG para elaboração e revisão de 

documentos para o processo de licitação dos Restaurantes UFG, incluindo Termo de Referência, 

Padrão de Identidade de Qualidade de Alimentos, Instrumento de Medição de Resultados (IMR), 

Documento auxiliar ao preenchimento do IMR. 

Participação em reuniões com PROAD e gestores da PRAE para discussão sobre os documentos 

elaborados para o processo de licitação dos Restaurantes UFG. 

Participação em reuniões com DMP sobre pesquisa de preços para pregão eletrônico e para 

contratação com dispensa de licitação; sobre elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Mapa de 

Riscos e Termo de Referência, entre outros documentos para licitação dos Restaurantes UFG. 

Realização de pesquisas de preços para contratação de empresa para administração dos 

Restaurantes UFG, conforme Processo Sei n.  

Elaboração de documentos para contratação com dispensa de licitação de empresa para gestão dos 

Restaurantes UFG conforme Processo Sei n. 23070.035662/2020-24 (interrompido). 

Elaboração de documentos para licitação dos Restaurantes UFG conforme Processo SEI n. 

23070.033770/2020-62 (em andamento). 
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Participação nos encontros do projeto PRAE.com.vc, com realização de dois deles, com temas: 

Muito além dos nutrientes: o papel da alimentação nos dias atuais, 26/06/2020 

Alimentação e atividade física: tire suas dúvidas, 23/10/20202 

Estudo sobre a fornecimento de refeições no Câmpus UFG Aparecida de Goiânia, com participação 

em reuniões e elaboração do documento “Condições mínimas para distribuição de refeições no 

Câmpus Aparecida de Goiânia”. 

Campo de estágio curricular não obrigatório para estudantes do bacharelado em Nutrição. 

Participação em seis eventos da Rede RU com nutricionistas de outras instituições federais de 

ensino. 

 

Resultados 

No ano de 2020, o Serviço de Nutrição manteve suas atividades de supervisão às unidades de 

alimentação UFG, empregando seus instrumentos de fiscalização técnica e de registro dos trabalhos, 

durante todo o período em que os mesmos se mantiveram em funcionamento. De abril em diante 

os serviços de alimentação da UFG foram fechados e a equipe se concentrou em outras atividades. 

O ano de 2020 exigiu flexibilidade, adaptação e criatividade da equipe que passou a realizar a maior 

parte de seus trabalhos por meio virtual. O processo de licitação dos Restaurantes UFG foi a 

demanda da equipe com maior nível de exigência, dada a complexidade dos documentos 

necessários. O Serviço de Nutrição contou com auxílio fundamental de diversos servidores da UFG 

neste processo e destacou-se como o principal responsável pelo estudo da legislação vigente, 

elaboração dos documentos e pelo diálogo com empresas, PROAD, PRAE e DMP/UFG.  

 O Serviço de Nutrição manteve o diálogo com estudantes e servidores UFG por meio de seus 

canais de comunicação (whataspp web, e-mail, telefone). Houve a participação nos encontros 

virtuais promovidos pela PRAE e também em encontros com nutricionistas de outras universidades, 

momentos de valiosa troca de experiências, proporcionados pela Rede RU. 
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 A coleta de dados do projeto de pesquisa "Perfil Nutricional dos Moradores das Casas de 

Estudantes Universitários da UFG", iniciada no segundo semestre de 2019, foi interrompida e deverá 

ser retomada quando houver o retorno completo das atividades presenciais de ensino na instituição. 

A decisão de adiar a pesquisa aconteceu porque, mesmo com adaptação do questionário de coleta 

de dados para versão on-line, as mudanças na rotina do público alvo trariam significativo impacto 

para os desfechos do estudo. 

 Em relação ao atendimento nutricional individualizado a equipe se adaptou à necessidade de 

distanciamento social e realizou a maioria das consultas por vídeo chamada. Todos os estudantes 

que buscaram o Serviço de Nutrição foram atendidos e a qualidade das consultas foi mantida. Ainda, 

as nutricionistas permaneceram à disposição para o atendimento de dúvidas dos pacientes. 
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Avaliação 

 

 

 A avaliação da equipe do Serviço de Nutrição é de que 2020 foi um ano desafiador, de muito 

aprendizado e superação de dificuldades. As exigências advindas da pandemia de Covid-19 

trouxeram uma organização do trabalho diferente, mas produtiva.  

 O andamento do processo licitatório para os Restaurantes UFG não foi tão rápido quando a 

equipe esperava. A atribuição da responsabilidade ao Serviço de Nutrição, exigiu da equipe muito 

estudo e aprendizado. Ainda, os documentos elaborados pelo Serviço de Nutrição passaram pela 

leitura e receberam contribuições de pelo menos quatro servidores da PROAD, quatro servidores do 

DMP e oito servidores da PRAE. Todo este processo demandou leituras, reuniões, discussões, 

revisões, correções e, por conseguinte, demandou tempo. Além disso, a proposta de incluir mais um 

serviço de alimentação (Câmpus Aparecida de Goiânia) na mesma licitação cujo processo já estava 

em andamento, também colaborou para a maior demora.  

 Quanto aos atendimentos nutricionais, acreditamos que o melhor serviço possível foi 

prestado à comunidade discente. As consultas on-line consistiram em uma opção prática, segura e 

de qualidade para os pacientes. O atendimento de 100% dos estudantes interessados foi importante 

pois, no contexto da pandemia de Covid-19 e do isolamento social, a alimentação adequada 

mostrou-se essencial para a imunidade, a saúde física e mental da população. 

 Consideramos que a integração com nutricionistas de outras instituições federais de ensino 

por meio da Rede RU também foi um ponto positivo de 2020. A troca de experiências foi importante 

no atual contexto de incertezas sobre a saúde e segurança no funcionamento de serviços de 

alimentação. 
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Sugestões 2021 

  Sugerimos para 2021 a o planejamento e execução de:  

Cronograma anual de reuniões da Pró-Reitora com diretores e coordenadores dos serviços da PRAE, 

indicando as datas de cada mês e horário, a fim de que todos possam reservar antecipadamente a 

agenda; 

Cronograma anual de encontros de servidores da PRAE, oportunizando pelo menos a cada trimestre 

a reunião (virtual ou presencial) da equipe completa para formações, discussão de temas de 

interesse ou confraternizações (resgate do projeto que aconteceu em 2019, quando foram 

trabalhados temas como planejamento das ações da PRAE, qualidade de vida no trabalho, 

atendimento de pessoas trans, etc); 

Cronograma anual de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, móveis e instalações da 

PRAE, evitando seu sucateamento. 

Cronograma anual do PRAE.com.vc, indicando datas, horários, temas e responsáveis pela realização 

dos encontros. Tal cronograma antecipado permitiria divulgação mais ampla dos eventos e seu 

preparo. 

 

ANEXO 1 - Estudantes em atendimento nutricional presencial pelo Serviço de Nutrição em 2020 

 

Nome Matrícula 

Leila Simone Nascimento Soares 201510753 

Leonardo da Silva Rocha 201704925 

Rafaela Franscisco de Jesus 2018101341 

Thiago Gonçalves Barbosa Não localizada no SIGAA 
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ANEXO 2 - Estudantes em atendimento nutricional não-presencial pelo Serviço de Nutrição em 2020 

 

Nome Matrícula 

Alexandrina Regis dos Santos 201609575 

Danielle Oliveira Santos  201900071 

Leila Simone Nascimento Soares 201510753 

Leonardo da Silva Rocha 201704925 

Lorran Ferreira Frota 201708675 

Maria Eduarda Alves Pereira 202011219 

Matheus Nunes da Silva 2020100442 

Priscila da Silva Neves Lima 2016100106 

Rafaela Franscisco de Jesus 2018101341 

Susan Maria da Graça Castro dos Santos (mat.  202006270 

Thaisa Bastos Rodrigues 201705169 

Andrielly Cristina Martins Alves 202003526 

Beatriz Vieira e Castro 201704013 
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Coordenação do Serviço Odontológico  

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2020 

COORDENAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA – GOIÁS 

JANEIRO  - 2021 
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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 
SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA PRÓ-

REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 
(PRAE/UFG) 

 
Relatório da Gestão Anual correspondente à 2020 da 

atividade laboral desenvolvida pela equipe do Serviço 

Odontológico da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE/UFG) como instrumento de prestação de contas dos 

trâmites operatórios e legais no atendimento aos estudantes 

desta universidade. 

 

Coordenação do Serviço Odontológico – 2020 

Ângela Barbosa Martins - Odontóloga (Janeiro - Setembro) 

Hidecazio de Oliveira Sousa - Odontólogo (Outubro – Atual) 

 
 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA/2021 
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INTRODUÇÃO 
 
Informações Gerais do Serviço Odontológico 
O Serviço Odontológico é uma unidade de atendimento ao estudande vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
da Universidade Federal de Goiás, Regional Goiânia, com sede na Avenida das Nações Unidas, s/n, Praça 
Universitária, CEP.: 74.605-220, Goiânia-Goiás, Telefone: 62-3209-6237 ou 62-3209-6242. 
 
Estrutura Física do Serviço Odontológico 
Compõem a estrutura física do Serviço Odontológico da PRAE/UFG: 
Recepção Geral 
Escovódromo 
Consultórios Odontológicos 
Central de Agendamento e Evolução de Tratamento 
Sala Administrativa e Reuniões 
Expurgo 
Esterilização 
Sala de Raio-X 
Almoxarifado 
Vestuário Unissex  
Copa/Cozinha 
Banheiro (masculino e feminino) 
 
Equipe do Serviço odontológico 
A equipe do Serviço Odontológico é formada por servidores públicos federais com vinculação por aprovação e posse 
junto à esta unidade, sendo composta atualmente por odontólogos, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, 
instrumentador cirúrgico e assistente em administração. Para o desempenho das atividades relacionadas ao auxilio em 
saúde bucal, os(as) servidores(as) encontram-se em adaptação de função para contribuição da integralidade e 
continualidade deste serviço. 
Estiveram em exercício no ano de 2020 os seguintes servidores: 
 

SERVIDORES(AS) CARGO/FUNÇÃO SIAPE 
Ângela Barbosa Martins Odontólogo 1126935 
Alexandre Lustosa Pereira Odontólogo 1208367 
Ana Carolina Toledo Reis Leite Instrumentador Cirúrgico 3160723 
Andréa Rafael de Sousa Silva Gomes Instrumentador Cirúrgico 2263436 
Antônia Francisca da Trindade Técnico em Enfermagem 1358728 
Cristiano César de Lima Santos Odontólogo 997042 
Débora Péclat de Sousa Odontólogo 1052459 
Ernando Melo Filizzola Odontólogo 300788 
Hidecazio de Oliveira Sousa Odontólogo 1345870 
Maria Ferreira Filha Assistente em Administração 301418 
Maria de Fátima Ribeiro Silva Técnico em Enfermagem 1529107 
Mônica Angélica dos Santos Auxiliar de Enfermagem 1127443 
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SERVIDORES(AS) CARGO/FUNÇÃO SIAPE 
Nilva de Oliveira Martins Odontólogo 1127014 
Régis Augusto Aleixo Alves Odontólogo/Endodontista 3192528 
Sara Fernandes M. Oliveira Caetano Técnico em Enfermagem 1359835 
Solange Moreira da Silva Odontólogo 1206968 
Thabyta Cristina de Oliveira Instrumentador Cirúrgico 2268425 
Vivianni Araújo Amorim Odontólogo 1876502 

Aposentadoria em 2020  Posse em 2020 Licença Capacitação  
 
Como acima descrito, em 2020 duas servidoras com cargo de Odontólogo receberam a conscessão da aposentadoria 
voluntária, sendo empossado em nossa unidade um odontólogo, com vínculo estabelecido por especialidade 
(endodontia), e uma servidora para equipe auxiliar com vínculo estabelecido como instrumentador cirúrgico. Durante 
o ano a servidora Nilva de Oliveira Martins continuou em processo de Afastamento Integral para Capacitação 
Profissional (Licença Pós-Graduação em Ensino na Saúde, nível de Mestrado, conforme portaria nº 3779/2019). 
 
Organização Interna do Serviço Odontológico 

 

 Horário de Funcionamento 

O Serviço Odontológico funcionou nos seguintes horários: 

Turno Matutino: 07:00h à 13:00h 

Turno Vespertino: 13:00h à 19:00h 

As escalas de trabalho foram de responsabilidade da coordenação da unidade, sendo elaboradas com o registro 

de assinatura dos pontos ficando sob responsabilidade da coordenação do serviço, que às repassava ao servidor 

administrativo da PRAE para conferência e arquivamento geral. 

 

Formas de Acesso ao Serviço 

O acesso do estudante ao Serviço Odontológico ocorre por duas vias a partir do agravo de saúde bucal apresentado 
pelo estudante no ato da procura pelo atendimento: 
Demanda programada – atendimentos para tratamentos eletivos. 
Demanda espontânea – atendimentos para urgência odontológica. 
 
 Público-Alvo do Atendimento 
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O público-alvo do atendimento prestado pela equipe do Serviço Odontológico é o estudante da UFG, no entanto a 
oferta de procedimentos é baseada no nível de ensino que está matriculado o estudante no ato da procura pelo serviço:  
Urgência Odontológica: estudantes da graduação e pós-graduação (Latu sensu e/ou Strictu sensu). 
Tratamento Eletivo: estudantes da graduação (reservado apenas para alunos matriculados na primeira graduação na 
UFG). 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO ODONTOLÓGICO EM 2020 
 
Atendimentos odontológicos presenciais – prévio ao afastamento por Covid-19 
Nos meses em funcionamento do serviço odontológico previamente ao afastamento da equipe em decorrência da 
COVID-19 foram ofertados os seguintes descritos abaixo: 
 
Urgências Odontológicas – condições clínicas em saúde bucal que determinam prioridade para o 
atendimento, mas não configuram potencial risco de morte ao paciente. São exemplos: 
Dor odontológica aguda decorrente de inflamações da polpa 
Pericoronarite ou dor relacionada a processos infecciosos envolvendo os terceiros molares retidos 
Alveolite pós-operatória, controle ou aplicação medicamentosa local 
Abscessos (dentário ou periodontal) ou infecção bacteriana, resultando em dor localizada e edema 
Fratura de dente, resultando em dor ou causando trauma do tecido mole bucal 
Trauma dental com avulsão ou luxação 
Tratamento odontológico necessário prévio à procedimento médico crítico 
Cimentação ou fixação de coroas ou próteses fixas se a restauração provisória ou definitiva estiver solta, perdida, 
quebrada ou estiver causando dor e/ou inflamação gengival 
Biópsia de alterações anormais dos tecidos bucais 
Remoção de suturas 
Cáries extensas ou restaurações com problemas que estejam causando dor 
Ajuste ou reparo de próteses removíveis que estejam causando dor ou com a função mastigatória comprometida 
Finalização ou troca para medicação intracanal com hidróxido de cálcio e selamento eficaz com material resistente à 
mastigação para tratamentos endodônticos já iniciados, evitando um prognóstico desfavorável 
Ajuste, troca ou remoção do arco ou dispositivo ortodôntico que estiver ulcerando a mucosa bucal 
Necroses orais com dor e presença de secreção purulenta 
Problemas de DTM: travamento aberto, travamento fechado súbito e dor paroxística de início recente. 
 
Tratamentos Eletivos – condições clínicas em saúde bucal que não são classificados como urgência ou 
emergência odontológica, com possibilidade de agendamento tardio, desde que não interfira na evolução 
para piora do quadro clínico inicial. São exemplos: 
Consulta inicial ou periódica ou de manutenção, incluindo radiografias de rotina. 
Profilaxias de rotina, ou procedimentos com finalidade preventiva. 
Restauração de dentes incluindo tratamento de lesões cariosas assintomáticas. 
Tratamentos endodônticos (canal). 
Procedimentos odontológicos com finalidade não exclusivamente estética. 
Cirurgias eletivas (exodontia de dentes e cirurgias periodontais assintomáticas). 
 
Os dados numéricos com levantamento geral das produções laborais dos servidores estão disponíveis em formato de 
planilha ao final do relatório (Apêndice A) 
 
 Atividades durante o afastamento por Covid-19 
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Apesar de ser totalmente desconsiderado a possibilidade da manutenção da atividade clínica presencial em decorrência 
da suspensão das atividades, a coordenação do Serviço Odontológico em deliberação junto à equipe manteve o 
afastamento dos atendimentos embasado nos seguintes critérios legalmente levantados à época. Após consentimento 
dos órgãos sanitários sobre a possibilidade de retorno às atividades dos serviços de saúde essenciais, os atendimentos 
desta unidade continuaram suspensos, cuja justificativa legal encontra-se em formato de relatório ao final deste 
documento (Apêndice E).  
Para a continuidade do suporte ao estudante, foi disponibilizado o atendimento via ligação telefônica e envio de 
mensagens de texto pelo aplicativo Whatsapp (62) 3209-6237, com atendimentos pontuais presenciais de casos 
isolados e que não colocassem em risco de contaminação tanto ao estudante quanto à equipe nomeada para a prestação 
do serviço. 
A equipe foi durante o período considerado de Trabalho Remoto, sendo realizada 25 reuniões virtuais às terças-feiras 
no período vespertino, para deliberações acerca do retorno dos atendimentos, a partir da divisão de Grupos de 
Trabalho (GT) sobre 04 (quatro) diferentes temáticas:  
GT 01 – Protocolo do Atendimento do Serviço Odontológico – COVID-19 (Apêndice B) 
GT 02 – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do Serviço Odontológico. 
GT 03 – Controle de Infecção e COVID-19: O que muda?  
GT 04 – Educação e Saúde em Odontologia (Apêndice C) 
 
No entanto, em parceria firmada entre o serviço odontológico e a Faculdade de Odontologia (Processo SEI nº. 
23070.055628/2020-76) disponibilizou o atendimento de urgência para demandas de maior necessidade entre os dias 
08/11/2020 e 18/11/20 utilizando a estrutura da FO/UFG. Os dados numéricos dos atendimentos estão disponíveis em 
planilha (Apêndice F). Além disso, foi solicitada a participação dos servidores em Webinários sobre temáticas 
relevantes ao desenvolvimento pessoal e do serviço. Os servidores também foram orientados a participação ativa junto 
ao programa PRAE.COM.VC. 
O serviço encontra-se em retorno de suas atividades em escala de serviço que atenda a ocupação orientação pela 
normativa do Governo Federal e da reitoria desta universidade. Foi realizado a implementação do Protocolo de 
Atendimentos do Serviço Odontológico – COVID-19 em formato híbrido (distribuição da equipe em presencial e 
semipresencial) 
 
Programa Instrumental Odontológico 
Até meados de outubro o referido programa estava sob responsabilidade da servidora Solange, e com sua 
aposentadoria, o coordenador do serviço assumiu temporariamente a responsabilidade pelo mesmo, sendo repassado 
pela equipe da FO/UFG a relação dos alunos atualmente por ele contemplados. (Apêndice D). 
 
Implantação do Sistema Técnico de Triagem e Agendamento – STTA 
Nos meses de janeiro e fevereiro paralelamente às atividades clínicas, parte da equipe finalizou a documentação 
relacionada ao novo sistema de triagem e agendamento padronizados para atendimentos aos estudantes para serem 
implementadas com a convocação dos estudantes inscritos em lista de espera. 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020 
Em virtude da pandemia e da paralização dos atendimentos, muitos planejamentos não foram executados, como a 
finalização dos tratamentos dos alunos na lista de espera em demanda. No entanto, apesar de atendimentos realizados 
no período de janeiro à meados de março, esta coordenação sinaliza positiva a procura pelo atendimento pelo aluno, 
bem como integralizou os tratamentos eletivos de vários alunos. 
Outro resultado interessante da gestão de 2020 foi a convocação e posse de dois novos importantes servidores para 
nosso serviço, uma instrumentadora cirúrgica, bem como poder contar com um odontólogo especialista em endodontia 
(tratamento de canal) para nossos estudantes. Vale lembrar que esse procedimento de acordo com as condições 
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socioeconômicas do indivíduo, pode apresentar um grande impacto em seu orçamento. Em consultório particular, por 
exemplo, o tratamento endodôntico de um dente molar pode variar de 700,00 à 1.000 reais em média. 
O serviço odontológico deu continuidade aos programas de educação em saúde bucal, que estão na base de todo e 
qualquer abordagem de um agravo de saúde, sobretudo em cavidade oral. Vale lembrar que, por motivações históricas 
em nosso país, não são reconhecidas essas atividades como de grande impacto, sendo por vezes tida como 
impossibilidade de trabalho remoto. Promoção e prevenção em saúde bucal é criar no indivíduo a consciência de sua 
autonomia frente aos cuidados básicos para prevenção de doenças bucais, e mediante sua ocorrência, como muito bem 
demonstrado nos materiais divulgados pela equipe de Educação em Saúde desta coordenação em 2020. Houve 
impacto significativo pela procura pelo serviço, principalmente após a conscientização do estudante de assuntos 
importantes, como higiene oral, extrações de sisos, pericoronarites e bruxismo, que são condições bastante comuns 
entre adolescentes e adultos jovens que compõem o grupo de estudantes da graduação da UFG. 
 
PLANEJAMENTOS DE AÇÕES PARA 2021 
O macro planejamento desta coordenação para o Serviço Odontológico para o ano de 2021 está contemplado no 
quadro a seguir. Entretanto, para sua viabilização e contretização estão atreladas á cooperação institucional, 
principalmente no tocante aos procedimentos burocráticos, que na maioria das vezes comprometem a execução final 
do planejamento proposto. 
Outrossim, para o retorno dos atendimentos eletivos deste serviço programado a partir de 15/02/2021 há extrema 
necessidade de individualização espacial de cada consultório até o teto e na sua parte lateral, e assim, permitir maior 
produtividade da equipe. 
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PLANEJAMENTOS E SUGESTÕES DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO PARA 2021 

PLANEJAMENTOS PROPOSTOS ESTRATÉGIAS PARA IMPLAMENTAÇÃO INDICADORES DE IMPLEMENTAÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

Normalizar a demanda reprimida em 
urgência odontológica. 

Atendimento presencial exclusivamente para urgência entre 
18/01/2021 e 12/02/2021com base no protocolo de atendimento do 
SO-COVID-19 

Reduzir à um número de 03 urgências por período a 
partir de 15/02/2021. 

Janeiro/2021 – 
Fevereiro/2021 

Retornar os tratamentos eletivos 
interrompidos em decorrência da 
COVID-19. 

Levantamento por cada profissional dos atendimentos 
interrompidos e reagendamento para retorno a partir de 
15/02/2021 

Conclusão de todos os tratamentos até final de abril. Fevereiro/2021 – 
 Abril/2021 

Convocação dos 150 alunos (média) em 
lista de espera para o tratamento inicial. 

Distribuição proporcional de estudantes inscritos de forma 
sistemática e proporcional à carga horária de cada odontólogo 

Finalização dos tratamentos dos estudantes convocados 
no período programado. 

Maio/2021 – 
Julho/2021 

Levantamento do Perfil de 
Autopercepção de Saude Bucal dos 
estudantes da UFG. 

Pesquisa institucional com aprovação em CEP sobre o perfil e 
histórico de saúde bucal dos estudantes da UFG, utilizando como 
instrumentos de coleta de dados formulários eletrônicos. 

Estabelecimento da perspectiva das principais demandas 
já vivenciadas pelos estudantes, bem como o 
conhecimento de práticas e hábitos diários de impacto 
em saúde bucal visando programas de promoção e 
prevenção. 

Fevereiro/2021 – 
Junho/202 

Abertura de novas vagas para 
tratamento odontológico. 

Padronizar o sistema de acesso ao serviço odontológico nos 
moldes dos outros programas já implementados pela PRAE 
através de acesso ao serviço por Edital de Chamada de Vagas 

Elaboração de Edital de Chamada de Vagas do Serviço 
Odontológico da PRAE/UFG – 01/2021 (Divulgação a 
partir de 15/02021. 

Julho/2021 

Oferta de procedimentos em Prótese 
Dentária e Cirurgia Bucomaxilofacial 
aos estudantes. 

Indicação pactuada em andamento nesta coordenação para 
especialização em Prótese Dentária pela FO/UFG; 
Destinar recurso do PNAE para custeio d trabalhos protéticos de 
custos justos e passíveis de pagamento; 
Sugerir a ocupação de um código de vaga via concurso público 
para especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. 

Implementação de programas de reabilitação oral para 
desdentados parciais e totais de grupos vulneráveis, com 
foco voltado principalmente para indígenas e 
quilombolas; 
Redução dos encaminhamentos para exodontias de sisos 
e outras cirurgias para ambientes extra SO, pois há 
disponibilidade suficiente de instrumentais e material de 
consumo que contemple o planejamento. 

Setembro/2021 

Qualificação da equipe auxiliar do 
serviço odontológico em adaptação para 
a função de auxiliar em saúde bucal. 

Criação e ministração de curso de qualificação profissional com 
elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Auxiliar ou 
Técnico em Saúde Bucal com certificação pelo CGA, e 
consequente regularização do exercício da profissão. 

Oferta pela equipe do SO de Curso de Auxiliar ou 
Técnico de Saúde Bucal com certificação e validação 
pelo MEC. 

Agosto/2021 – 
Janeiro/2022 
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PLANEJAMENTOS PROPOSTOS ESTRATÉGIAS PARA IMPLAMENTAÇÃO INDICADORES DE IMPLEMENTAÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

Convocação de servidores para equipe 
auxiliar específica para Controle de 
Infecção. 

Buscar vaga para lotação de Técnico em Enfermagem com função 
específica para controle de infecção em nosso serviço 

Disponibilidade de servidor via ocupação de código de 
vaga, ou por meio de cessão municipal através de 
cooperação técnica. 

Maio/2021 

Formação de equipes fixas de auxiliar e 
dentista para melhor produtividade. 

Solicitar a ocupação de cargos vagos em nível D para 
instrumentador cirúrgico, e posterior treinamento junto ao curso 
acima proposto; 
Criação de parceria para estágio não remunerado para estudantes 
de curso técnico em saúde bucal em outras instituições de Goiânia 
e Região Metropolitana. 

Formação fixa de equipe composta de 01 dentista e 01 
auxiliar, sem a necessidade de revezamento entre 
profissionais. 

Maio/2021 

Qualificação da equipe de odontólogos 
do Serviço Odontológico para maior 
disponibilidade de serviços ofertados 
pelo clínico geral. 

Oferta de cursos de atualização elaborados pela própria equipe 
com qualificação comprovada em temáticas abrangentes e cuja 
realização é prevista pela descrição sumária do cargo 
demonstradas nos editais dos concursos realizados pelo CS/UFG. 

Conclusão com certificação pela UFG dos Cursos de 
Atualização em Radiologia Odontológica, Restaurações 
Indiretas Parciais, e Tratamentos Periodontais Cirúrgicos 
de Menor complexidade. 

Janeiro/2021 – 
Julho/2021 

Implementação da Extensão do Serviço 
Odontológico no Campus Samambaia 
junto ao Centro de Saúde já existente. 

Instalação de cadeira odontológica, e disponibilização de equipes 
para atendimentos exclusivos em urgência odontológica. 

Redução da procura de estudantes do campus 
Samambaia na procura de atendimento na sede do 
Serviço Odontológico. 

Agosto/2021 

Continuidade do Serviço Odontológico 
como campo de estágio supervisionado 
para estudantes de Odontologia. 

Disponibilização de vagas em quantidades com atendimento de 
qualidade e finalização previsíveis, sendo obrigatório sua 
realização por alunos do 5º ano da FO/UFG como contrapartida 
aos benefícios recebidos pelo PIODONT. 

Aumento na disponibilidade de vagas para atendimento 
aos estudantes desta universidade, e controle de possível 
super demanda no Edital de Oferta de Vagas 01/2022. 

Maio/2021 
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APÊNDICE A – PROCEDIMENTOS REALIZADOS PREVIAMENTE À PANDEMIA 
 

Quadro 1. Informações gerais sobre o fluxo de demanda por atendimento. 
DADOS GERAIS DO AGENDAMENTO QUANTIDADE 

Agendamentos Realizados – Geral 276 

Atendimentos Realizados para Estudantes* 223 

Atendimentos Realizados para Servidores* 29 

Faltas Justificadas/Não Justificadas/Remarcação 24 

Total de Tratamentos Concluídos 28 

*Os valores correspondem ao número de horários agendandos, não representando a quantidade de estudantes convocados para tratamento inicial. 
Essa informação será possível a partir do levantamento dos tratamentos interrompidos pela pandemia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 2. Impacto financeiro de economia ao estudante pela oferta gratuita do serviço 

PROCEDIMENTO REALIZADO VALOR DE 
CUSTO*  

TOTAL DE 
REALIZADO 

VALOR DE CUSTO 
TOTAL 

Consulta Inicial/Consulta de Retorno R$ 109,00 152 R$ 16.568,00 

Consulta de Urgência R$ 109,00 39 R$ 4.251,00 
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Atividade Educativa em Saúde Bucal R$ 88,20 50 R$ 4.410,00 

Radiografia Periapical R$ 19,14 120 R$ 2.296,80 

Radiografia Interproximal R$ 19,14 80 R$ 1.531,20 

Aumento de Coroa Clínica R$ 335,50 2 R$ 671,00 

Raspagem supra e subgengival (por arcada) R$ 147,70 30 R$ 4.431,00 

Profilaxia e Polimento Coronário R$ 114,00 53 R$ 6.042,00 

Aplicação Tópica de Flúor (por arcada) R$ 109,00 12 R$ 1.308,00 

Selante de Cicatrículas e Fissuras R$ 77,80 16 R$ 1.244,80 

Alívio de dor – Abertura Coronária com curativo de 

Demora 
R$ 178,50 11 R$ 1.963,50 

Tratamento Endodôntico de Dentes Incisivos, 

Caninos e Pré-Molares Unirradiculares 
R$ 292,50 3 R$ 877,50 

Restauração Temporária R$ 82,80 25 R$ 2.070,00 

Restauração Direta em Amálgama – 01 ou 02 Face R$ 168,50 15 R$ 2.527,50 

Restauração Direta em Resina Composta R$ 226,91 59 R$ 13.387,69 

Restauração Direta em Cimento de Ionômero de 

Vidro 
R$ 139,80 16 R$ 2.236,80 

Exodontia de Dente Permanente R$ 171,00 9 R$ 1.539,00 

Ajuste Oclusal R$ 134,80 10 R$ 1.348,00 

Coroa Provisória (por elemento) R$ 166,00 6 R$ 996,00 

Remoção de Sutura/Sutura em Ferida em Boca R$ 142,30 8 R$ 1.138,40 

Outros Procedimentos R$ 109,00 55 R$ 5.995,00 

Clareamento Dentário Caseiro Supervisionado R$ 368,20 6 R$ 2.209,20 

TOTAL R$ 79.042,39 

*Valores de custo de acordo com a orientação da Classificação Brasileira de Hierarquização dos Procedimentos Odontológicos 

(CBHPO). Fipe, 2020. 
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APÊNDICE B – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DO 
SERVIÇO ODONTOLÓGICO_SO/PRAE E 
COVID-19 
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DEFINIÇÃO 
A Coordenação do Serviço Odontológico da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Goiás, 
Regional Goiânia, com sede na Avenida das Nações Unidas, s/n, Praça Universitária, CEP.: 74.605-220, Goiânia-
Goiás, Telefone: 62-3209-6237 ou 62-3209-6242 torna público o Protocolo de Atendimento do Serviço Odontológico 
(SO/PRAE) e COVID-19;  
O presente protocolo será utilizado para padronização da rotina do atendimento prestado pelo Serviço Odontológico, 
vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE/UFG no tocante ao cenário mundial da COVID-19; 
Os assuntos referentes à este documento faz menção á prestação de serviço durante a pandemia da Covid-19, sendo 
implementado a partir do dia 12/02/2021 à 15/02/2021, com prazo prorrogável de acordo com o cenário de controle de 
contaminação e instituição de imunização pelo Governo Estadual aos servidores de saúde, incluindo os profissionais 
aqui lotados. 
URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS – são situações que determinam prioridade para o atendimento, mas não 
configuram potencial risco de morte ao paciente. São exemplos: 
Dor odontológica aguda decorrente de inflamações da polpa 
Pericoronarite ou dor relacionada a processos infecciosos envolvendo os terceiros molares retidos 
Alveolite pós-operatória, controle ou aplicação medicamentosa local 
Abscessos (dentário ou periodontal) ou infecção bacteriana, resultando em dor localizada e edema 
Fratura de dente, resultando em dor ou causando trauma do tecido mole bucal 
Trauma dental com avulsão ou luxação 
Tratamento odontológico necessário prévio à procedimento médico crítico 
Cimentação ou fixação de coroas ou próteses fixas se a restauração provisória ou definitiva estiver solta, perdida, 
quebrada ou estiver causando dor e/ou inflamação gengival 
Biópsia de alterações anormais dos tecidos bucais 
Remoção de suturas 
Cáries extensas ou restaurações com problemas que estejam causando dor 
Ajuste ou reparo de próteses removíveis que estejam causando dor ou com a função mastigatória comprometida 
Finalização ou troca para medicação intracanal com hidróxido de cálcio e selamento eficaz com material resistente à 
mastigação para tratamentos endodônticos já iniciados, evitando um prognóstico desfavorável 
Ajuste, troca ou remoção do arco ou dispositivo ortodôntico que estiver ulcerando a mucosa bucal 
Necroses orais com dor e presença de secreção purulenta 
Problemas de DTM: travamento aberto, travamento fechado súbito e dor paroxística de início recente. 
 
OBJETIVOS 
Regulamentar a readequação da rotina de atendimento do Serviço Odontológico visando maior proteção e, 
consequente prevenção do contágio para COVID-19 dos servidores e estudantes que compareçam à unidade; 
Proporcionar maior segurança aos profissionais de saúde em serviço na unidade, obedecendo ao estabelecido pela 
Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, e órgãos regulamentadores das atividades de enfermagem e 
odontologia;  
Orientar aos estudantes sobre os riscos envolvidos para COVID-19 relacionados ao uso de aerossol, bem como das 
formas de proteção individual e coletiva disponibilizadas para seu atendimento. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
O Serviço Odontológico funcionará de segunda-feira à sexta feira em turnos contínuos. O serviço matutino funcionará 
das 07:00 às 13:00 horas e o serviço vespertino das 13:00 às 19:00 horas. O procedimento de limpeza e desinfecção 
geral do ambiente deverá ser realizado pela equipe de serviços gerais entre as 06:30h e 07:30 horas previamente ao 
início atendimento do período matutino, e entre 12:30 e 13:30 horas previamente ao início do atendimento do período 
vespertino (Apêndice A) 
A entrada das equipes de trabalho para o atendimento ocorrerá as 07:00 e 13:00 horas. Será resguardado o intervalo de 
30 minutos anterior ao início dos atendimentos para paramentação da equipe e preparo dos consultórios; 
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Os horários destinados para o agendamento dos estudantes contemplam períodos comprovados de menor circulação de 
veículos e demanda para o uso de transporte público, reduzindo assim a exposição dos servidores e estudantes aos 
riscos de contágio. 
 
PERFIL DO ATENDIMENTO 
Será destinado o intervalo de 1h 30 min para cada atendimento, de acordo com a vivência prévia dos profissionais do 
serviço para a prestação do pronto atendimento; 
Devido ao caráter ambulatorial, o Serviço Odontológico realizará procedimentos classificados como pronto 
atendimento em odontologia, sendo orientado a procura de imediato, após contato com a Central de Teleorientação, 
pelo atendimento do serviço público de saúde todos os casos classificados como urgência e emergência odontológica 
não possíveis de agendamento por apresentação de diagnóstico de COVID-19; 
A medida visa garantir a limpeza e desinfecção entre os atendimentos nos intervalos previamente definidos, como 
medida de prevenção e controle de contaminação do estudante e equipe em atendimento;   
O Serviço Odontológico condicionará o direito de atendimento aos estudantes que contactarem previamente à Central 
de Teleorientação (+55 62 3206-6237) para orientações iniciais e agendamento do horário da consulta;  
Mediante o preenchimento das vagas ofertadas no dia, o estudante será agendado para o primeiro horário disponível 
para marcação ou orientado a procurar uma das unidades de saúde pública da capital Goiânia, bem como da região 
metropolitana com oferta de serviço de urgência odontológica; 
Os endereços e contatos das unidades de saúde pública disponíveis serão encaminhados via e-mail ou aplicativo de 
mensagens ao estudante que os requisitarem para procura de atendimento imediato (Apêndice B); 
Será reservada uma vaga por período para casos de urgência não agendada e de comprovada necessidade de 
intervenção pelo dentista em escala. Os demais atendimentos somente ocorrerão após confirmação de horário 
reservado e repetição de triagem prévia para COVID-19 pela da Central de Teleorientação; 
O estudante poderá manter o cadastro em lista de espera para o dia de atendimento corrente, condicionando a 
possibilidade de horário à desistência ou cancelamento de agendamento por outro estudante, e para sua ocupação 
deverá comparecer em tempo hábil à unidade, sendo cancelado seu agendamento em data posterior, com liberação 
automática da vaga;   
Atendimentos com a necessidade de retorno do estudante para complementação do primeiro atendimento 
(disponibilização de radiografia panorâmica, troca de medicação, remoção de sutura) serão agendados para o 
estudante no ato da primeira consulta em horários disponíveis após o intervalo de tempo requerido para reavaliação do 
profissional; 
Em caso surgimento de vaga por desmarcação de outro estudante, o profissional da Central de teleatendimento entrará 
em contato com o estudante da fila de espera do dia, e mediante a disponibilidade de comparecimento dele ao serviço, 
seu agendamento em data subsequente será cancelada; 
O horário agendado pelo paciente remanejado será disponibilizado para o primeiro estudante que entrar em contato 
com a Central de Teleorientação após surgimento da vaga para o estudante, cujo julgamento do profissional sinalizar a 
necessidade de atendimento presencial. 
 
CENTRAL DE TELEORIENTAÇÃO  
O contato inicial do estudante com o Serviço Odontológico ocorrerá de forma exclusiva através da Central de 
Teleorientação +55 (62) 3206-6237, mediante à ligação ou envio de mensagem de texto; 
Não serão atendidas demandas presenciais de alunos que comparecerem involuntariamente na unidade, sendo essa 
medida adotada como parametrização do fluxo e redução de contato pessoal desnecessária entre estudante e a equipe 
de atendimento no local; 
A porta da recepção do Serviço Odontológico será mantida aberta, e todo o protocolo disponibilizado no site da 
PRAE, além de fixado na porta de entrada contendo todo o fluxo de atendimento para o estudante que eventualmente 
procurar o serviço presencialmente por não acesso prévio ao comunicado no site, ou outro meio de comunicação; 
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A Central de Teleorientação funcionará de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 17:00 horas, sendo o cirurgião-dentista 
e auxiliar de saúde bucal do referido dia em escala o(a) profissional responsável pelas orientações e manejo dos 
agendamentos; 
Todos os contatos realizados pelos estudantes ficarão registrados em lista de atendimentos de urgência constando o 
dia, nome do estudante, matrícula e CPF do estudante, procedimento, devendo ser assinado pelo estudante ao final do 
atendimento. 
 
RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS 
O Serviço Odontológico funcionará em regime de escala alternada de equipes de trabalho, com a disponibilização de 
01 (uma) equipe profissional formada por 02 (dois) servidores para cada período de funcionamento; 
O sistema de atendimento com equipes alternadas visa reduzir o fluxo de circulação de pessoas na unidade, bem como 
o contato social nas ruas e avenidas da cidade; 
Para garantir a segurança da equipe e do estudante, as áreas críticas do Serviço Odontológico envolvidos com a 
manipulação de saliva e aerossóis deverão ser submetidas ao procedimento de limpeza e desinfecção por uma 
profissional de serviços gerais ao final do período matutino, e no início do dia posterior considerando a desinfecção do 
consultório pelas demandas atendidas no turno vespertino do dia anterior; 
O Serviço Odontológico deverá contar com a atuação de um auxiliar de serviços gerais de forma exclusiva, ou que 
garanta a limpeza e desinfecção nos momentos programados no fluxograma para sua execução;  
Os ambientes do Serviço Odontológico serão temporariamente redimensionados de acordo com as especificações 
necessárias para controle de contaminação;  
Os atendimentos serão realizados nos consultórios 01 e 03 no período matutino, e 02 e 04 no período vespertino, tendo 
em vista o posicionamento estratégico entre si, obedecendo a distância mínima de 02 (dois) metros, de reconhecido 
alcance dos aerossóis envolvidos na manipulação da cavidade bucal do paciente (Apêndice C). Após a 
individualização lateral das divisórias até o teto, maior número de atendimentos poderá ser disponibilizado; 
O escovódromo será adaptado como local de preparo prévio do paciente para o atendimento, e somente poderá 
adentrar ao espaço do serviço odontológico após a disposição de pertences pessoais destinados como guarda-volumes 
para o estudante que ficará estrategicamente localizado na recepção do serviço; 
No ambiente do escovódromo o estudante deverá proceder a a lavagem e desinfecção das mãos e do rosto;  
A paramentação da equipe do serviço para o atendimento será realizada na sala administrativa, onde encontrará 
disposto todos os equipamentos de proteção individual descartáveis. Cada servidor recebera um óculo de proteção e 
protetor facial que deverá ser totalmente higienizado e acondicionado em local apropriado em seu armário de uso 
pessoal. Não será permitido o compartilhamento de EPI’s de uso não descartáveis; 
A Desparamentação deverá ocorrer no ambiente do consultório odontológico, sendo destinada a pia de número 03 (a 
ser sinalizada na parede) para uso exclusivo de higienização das mãos entre as etapas da desparamentação. No local 
será disponibilizado ainda a sequência técnica de remoção dos EPI’s conforme recomendação da ANVISA; 
 
DISPONIBILIDADE DE VAGAS PARA ATENDIMENTO 
Serão ofertados quatro vagas diárias (duas para cada período) para agendamento do atendimento pelo estudante, que 
como previamente mencionado deverá ser realizado via telefone ou aplicativo de mensagens, com possível 
disponibilidade a depender dos atendimentos anteriores à um terceiro atendimento de caráter de extrema urgência que 
por alguma motivação específica tenha procurado presencialmente o serviço;  
Os atendimentos somente serão realizados após triagem com perguntas sobre dados gerais prévios ao atendimento, 
seguido pelo preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo estudante, que será disponibilizado 
no formato impresso, após ser orientado sobre riscos e benefícios do procedimento a ser desenvolvido pela equipe 
(Apêndice E).  
 
FLUXOGRAMA DO ATENDIMENTO 
O atendimento do estudante será intercalado pelo preparo do consultório a ser utilizado pela equipe, com limpeza e 
desinfecção intermediária obrigatória do ambiente exposto ao aerossol entre os agendamentos programados; 
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A limpeza e desinfecção crítica do consultório poderá ser dispensada quando não utilizado turbina de alta rotação ou 
micromotor gerador de aerossóis, condicionando a limpeza do ambiente apenas do escovódromo. 
 
ORIENTAÇÕES SOBRE O EXAME RADIOGRÁFICO 
Mediante necessidade de exame radiográfico intra bucal, dois membros da equipe em atendimento preferencialmente 
deverão proceder a tomada radiográfica, com habilitação e treinamento prévio disponibilizado pelo profissional 
responsável pelo Serviço de Radiologia da unidade; 
Durante a vigência do Protocolo SO/PRAE_COVID-19, as imagens radiográficas serão obtidas preferencialmente por 
meio do fluxo digital, com o uso do Sensor Intraoral New Ida - Tamanho 1 (2cmx2cm) ou pelo uso do filme 
radiográfico com a utilização de processamento manual; 
O profissional responsável pelo Serviço de Radiologia disponibilizará treinamento teórico-prático da equipe com o 
protocolo de aquisição da imagem radiográfica digital obedecendo os critérios mínimos de qualidade, tanto pelo 
formato digital, quanto manual; 
O treinamento da equipe está programado para os dias 22/01/2021, 29/02/2021 e 05/02/2021, no período de 14:00h às 
17:00h, sendo interrompido os atendimentos aos estudantes durante o período de capacitação; 
O cirurgião-dentista poderá solicitar a realização de exame radiográfico extrabucal, em particular a radiografia 
panorâmica, junto ao Serviço de Radiologia da FO/UFG mediante o funcionamento, ou requisitar a realização em 
serviços de radiologia privados à escolha do estudante; 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS AOS SERVIDORES E ESTUDANTES 
Lavar as mãos com água e sabonete líquido durante 40 segundos ou friccionando com álcool em gel a 70% várias 
vezes ao dia; 
Não compartilhar objetos de uso pessoal, tais como: copos, telefone, canetas etc.; 
Não cumprimentar com aperto de mãos ou beijos; receba a todos com um sorriso; 
Evitar aglomerações, principalmente nos ambientes fechados, manter distância mínima de 2 metros (raio de 2 metros), 
entre servidores e entre usuários, mesmo se estiverem paramentados; 
Instalar e manter o tapete desinfetante bactericida ou pano umidificado em solução de água e Hipoclorito de Sódio a 
1% nas portas de entradas e saídas dos ambientes para a limpeza das solas dos sapatos. 
 
MEDIDAS INDIVIDUAIS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE ODONTOLÓGICA  
Manter a presença mínima de profissionais no consultório/clínica e fornecer EPI (equipamento de proteção individual) 
adequados;  
Os gestores devem tomar medidas rápidas para impedir a aglomeração de profissionais nos ambientes de trabalho. A 
SUVISA recomenda o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas, por medida de segurança. Esse 
distanciamento deve ser obedecido também nos ambientes de trabalho, incluindo locais de descanso e alimentação dos 
profissionais;  
Cirurgiões-dentistas e equipe deverão ser avaliados e a temperatura deverá ser aferida duas vezes durante o 
expediente: antes de iniciar o trabalho e outra ao longo do dia, ou quando necessário; 
Caso algum membro da equipe apresente temperatura superior a 37,8 ºC, deverá procurar atendimento médico, e ser 
removido do atendimento até estabelecimento de diagnóstico e comprovação da condição de saúde. 
 
PREPAROS GERAIS DOS AMBIENTES DA CLÍNICA DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO  
Instalar e manter o tapete desinfetante bactericida ou pano umidificado em solução de água e Hipoclorito de Sódio a 
1% nas portas de entradas e saídas dos ambientes para a limpeza das solas dos sapatos; 
Remover todos os itens possíveis da recepção como enfeites, plantas, bebedouro, revistas e etc.;  
Instalar mediante disponibilidade orçamentária barreira acrílica no balcão da recepção para evitar o contato com 
gotículas de saliva. Enquanto não for possível, o profissional deverá obrigatoriamente portar-se com o protetor facial 
durante a recepção do estudante; 
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Prover dispensadores com preparações alcoólicas (álcool em gel a 70%) para higienização das mãos, na recepção, 
incentivando a higienização das mãos após qualquer contato com objetos; 
Organizar na recepção os itens para a triagem do serviço contendo: termômetro sem contato, luvas de sobrepor, 
envelopes de plástico para guardar os questionários a serem aplicados; 
Controlar a entrada de pacientes por clínica/consultório, estabelecendo o máximo de distanciamento possível; 
Limitar o número de 2 (duas) pessoas na sala de espera, além do servidor responsável pelo atendimento no balcão, 
mantendo sempre a distância de 2 (dois) metros, respeitando a recomendação de área de 1,2m2 por pessoa; 
Evitar a presença de acompanhante, excetuando casos comprovadamente específicos;  
Permitir o acesso à recepção somente se o servidor, estudante e acompanhante estiver em uso de máscara, seja de 
tecido, ou mesmo a máscara cirúrgica (art. 8º, §1º do Decreto nº. 9.653/2020 de 19 de abril de 2019); 
Orientar os pacientes a evitar levar itens pessoais como bolsas, sacolas, mochilas, livros etc.; 
Oferecer um local seguro para guardar os itens pessoais dos pacientes caso necessitem. O armário estará instalado na 
sala de espera da recepção, ainda que a orientação geral é para que evitem levar itens pessoais para a consulta; 
Orientar os profissionais a levarem o menor número de itens pessoais. Os pertences levados pelos profissionais como 
bolsas devem ser desinfetados com spray de álcool 70% ou isopropílico e, devem ser guardadas nos armários. Sempre 
que necessitar acessá-los, não se esqueça de lavar as mãos com água e sabonete líquido de forma correta. Para os 
profissionais o local para guardar itens pessoais deve ser, preferencialmente fora do ambiente de ambulatório;  
Prover ambiente para higienização do paciente; lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel 
toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual; 
Consultórios coletivos devem ter no mínimo a distância de 0,8 metros nas cabeceiras e 1 metro nas laterais de cada 
cadeira, entre 2 cadeiras deve haver a distância de 2 metros, com uma barreira mecânica entre essas no caso das 
distâncias mínimas; 
Em consultório e/ou clínicas que apresentem mais de uma cadeira odontológica no mesmo espaço físico, deverão 
somente funcionar com distanciamento mínimo de 4 metros entre elas; 
Remover todos os itens do ambulatório como móveis que não estejam em uso e materiais de consumo ou permanentes 
sobre as superfícies;  
A limpeza ambiental da recepção deve ser realizada obrigatoriamente antes e ao final de cada período de atendimento 
(matutino e vespertino) e as superfícies mais tocadas como maçanetas, balcão, puxadores, apoios de mão devem ser 
descontaminadas a cada entrada/ saída de paciente com solução de Quaternário de Amônio a 4%;  
A limpeza geral do ambulatório utilizado para atendimento deve ser realizada obrigatoriamente antes e ao final de 
cada período (matutino e vespertino); 
A limpeza ambiental de áreas críticas do ambulatório deve ser realizada obrigatoriamente ao final de cada atendimento 
que envolver a geração de aerossóis; 
Manter, sempre que possível, as janelas, portas abertas e ambientes sempre ventilados, restringindo o uso do ar-
condicionado. 
 
ESTRATÉGIA PARA AGENDAMENTO DOS ESTUDANTES  
Realizar o agendamento somente por telefone, exceto para casos de indisponibilidade do serviço pelo estudante, após 
a realização de questionário prévio (Apêndice D). Para o agendamento do paciente, por meio de contato telefônico ou 
mensagem realizar as seguintes perguntas:  
Você apresentou febre ou febril nos últimos 14 dias? 
Você apresentou algum desses sintomas nos últimos 14 dias: anosmia (perda do olfato), augesia (perda da capacidade 
de sentir doce e salgado) ou conjuntivite? 
Você apresentou alguns desses sinais ou sintomas nos últimos 14 dias: tosse, coriza, dor de garganta? 
Você apresentou diagnóstico de COVID-19? 
Você teve contato com alguma pessoa com infecção confirmada ou suspeita pelo novo coronavírus nos últimos 14 
dias? 
Você teve contato próximo com pessoas com alguns sinais e sintomas como febre, anosmia, augesia, tosse, coriza, dor 
de garganta e/ou problemas respiratórios nos últimos 14 dias? 
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Se o paciente respondeu NÃO para todas as perguntas e tem procedimento de urgência ou emergência a ser realizado, 
este poderá ser agendado de forma imediata; 
Se o paciente respondeu SIM para alguma dessas perguntas e não tem procedimento de urgência ou emergência a ser 
realizado, orientamos o NÃO atendimento e aguardar o período de 14 a 21 dias para o agendamento; 
Se o paciente respondeu SIM para alguma dessas perguntas e TEM procedimento de urgência ou emergência a ser 
realizado, entrar em contato com o paciente agendado para o horário de atendimento mais próximo, caso o estudante 
consiga esperar. Em caso de impossibilidade, será encaminhado arquivo com disposição de locais de atendimento de 
urgência odontológica pela rede pública de saúde, com a orientação pela procura pelo mesmo o quanto antes; 
O atendimento de paciente do grupo de risco será primariamente suspenso, sendo resguardado o pronto atendimento 
para casos de extrema necessidade clínica, a ser considerada pelo profissional da Central de Teleatendimento; 
Respeitar o intervalo mínimo entre consultas, viabilizando tempo suficiente para a adequada desinfecção completa da 
sala de atendimento;  
Orientar sobre a chegada no horário programado, sem adiantar ou atrasar, evitando assim aglomerações; 
Pedir ao paciente para que não compareça com acompanhante em consulta. Caso não seja possível, peça que o 
acompanhante permaneça aguardando fora do consultório/clínica;  
Solicitar que o paciente faça sua higiene bucal em casa lembrando da higienização da língua; 
Orientar o paciente que se direcione clínica do Serviço Odontológico, utilizando máscara caseira de proteção facial 
(art. 8º, §1º do Decreto nº. 9.653/2020 de 19 de abril de 2019). 
 
ABORDAGEM DO PACIENTE NA CHEGADA AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO 
Submeter o paciente ao seguinte fluxo: 
Higienização das mãos com álcool em gel a 70%; 
Aferição da temperatura com termômetro sem contato; 
Ser orientado a esperar evitando ao máximo tocar no seu rosto e nas superfícies; 
Responder oralmente o questionário de triagem (Apêndice A), com auxílio da recepcionista que anotará suas respostas 
e posteriormente entregará a equipe de atendimento: 
Você apresentou febre ou febril nos últimos 14 dias? 
Você apresentou algum desses sintomas nos últimos 14 dias: anosmia (perda do olfato), augesia (perda da capacidade 
de sentir doce e salgado) ou conjuntivite? 
Você apresentou alguns desses sinais ou sintomas nos últimos 14 dias: tosse, coriza, dor de garganta? 
Você apresentou diagnóstico de COVID-19? 
Você teve contato com alguma pessoa com infecção confirmada ou suspeita pelo novo coronavírus nos últimos 14 
dias? 
Você teve contato próximo com pessoas com alguns sinais e sintomas como febre, anosmia, augesia, tosse, coriza, dor 
de garganta e/ou problemas respiratórios nos últimos 14 dias? 
Não pegar documentos pessoais dos pacientes; 
O paciente deverá ditar as informações; 
Limpar a cada paciente as canetas por eles utilizadas com solução de Quaternário de Amônio a 4%; 
A decisão da conduta a ser tomada após coleta das informações é de responsabilidade do cirurgião-dentista; 
Portanto, ao aferir a temperatura e responder as questões, o paciente deve ser encaminhado a um assento e aguardar o 
parecer da análise do profissional sobre seu atendimento ou adiamento da consulta; 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 
SERVIÇO ODONTOLÓGICO 

 

      181 

Caso autorizado o atendimento pelo cirurgião-dentista, o paciente deve assinar o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido (TCLE) (Apêndice E). 

 
PREPARO DO ESTUDANTE PARA O ATENDIMENTO 
Será realizado no ambiente próprio, adaptado no escovódromo da clínica;  
Prender o cabelo, retirar brincos, correntinhas e colocar gorro cobrindo todo cabelo e orelha; 
Realizar novamente a higiene simples das mãos, antebraço e face com água e sabonete líquido; 
 
PREPARO DA EQUIPE PARA O ATENDIMENTO AO ESTUDNATE 
Utilizar os equipamentos de proteção individual: Roupa/pijama cirúrgico ou jaleco de tecido, jaleco/avental 
impermeável, touca descartável, luvas, máscara cirúrgica descartável, máscara N95 ou PFF2, óculos de proteção e 
protetores faciais.  
Na indisponibilidade de EPI’s adequados para precaução de transmissão por aerossóis, o atendimento não deve ser 
realizado. 
 
16.1. Higiene das mãos 
Realizar a higiene simples das mãos com água e sabonete líquido; 
A higiene das mãos deve ser realizada, segundo a WHO (2012): 
Antes de tocar o paciente 
Antes de realizar o procedimento limpo/asséptico 
Após risco de exposição a fluidos corporais 
Após tocar o paciente 
Após tocar superfícies próximas ao paciente 
É importante ressaltar que a pele das mãos deve estar sempre hidratada, as unhas devem ser preferencialmente curtas e 
naturais. Para maior segurança, evitar retirar cutículas ou não as retirar de forma profunda. Também evitar o uso de 
esmaltes escuros, não manter esmaltes descascados e velhos. Unhas postiças são contraindicadas. 
 
16.2. Paramentação  
Prender o cabelo; 
Retirar brincos, correntinhas e anéis; 
Vestir roupa/pijama cirúrgico ou jaleco de tecido; 
Realizar a higiene simples das mãos com água e sabonete líquido; 
Prender o cabelo; 
Vestir jaleco/avental impermeável; 
Colocar máscara cirúrgica ou máscara tipo concha N95 ou PFF2 associada a máscara cirúrgica (caso a caso); 
Colocar óculos de proteção;  
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Colocar protetor facial; 
Vestir gorro descartável, cobrindo todo o cabelo e orelha; 
Lavar novamente as mãos ou fazer degermação em caso de cirurgia com com degermante a base de clorexidina 2%; 
Calçar as luvas para o procedimento clínico ou cirúrgico. 
 
16.3. Desparamentação (Esse procedimento é crítico para se evitar potencial contaminação!) 
Remova as luvas utilizadas no procedimento; 
Remova o jaleco/avental puxando pela região dos ombros; 
Remova gorro; 
Em seguida remova o protetor facial e os óculos de proteção de trás para frente; 
Retire a máscara cirúrgica em movimento único de trás pra frente; 
Higienize as mãos e rosto sempre ao final de todo processo e as mãos após cada passo; 
Ao finalizar o atendimento, retirar a máscara N95 ou similar somente após sair do ambulatório: 
Segurar o elástico inferior com as duas mãos, passando-o por cima da cabeça para removê-lo. 
Segurar o elástico superior com as duas mãos, passando-o por cima da cabeça para removê-lo. 
Remover a máscara segurando-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado para não tocar na superfície interna. 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EQUIPE DURANTE ATENDIMENTO 
Realizar os atendimentos sempre a quatro mãos; 
Peças de mão devem ter válvulas antirreflexo; 
Evitar sempre que possível o uso da cuspideira. Utilizar sucção/aspiração de secreções do paciente com sugadores 
potentes (bomba a vácuo) para reduzir a geração de aerossóis; 
Sempre que possível, utilizar isolamento absoluto (dique de borracha); 
Não utilizar aparelhos que gerem aerossóis como jato de bicarbonato e quando no uso de aparelhos ultrassônicos 
utilizar o dispositivo de borracha para redução da remoção em excesso de água e aerossol; 
Substituir o uso da seringa tríplice por gaze e algodão sempre que possível; 
Evitar usar a seringa tríplice na sua forma de névoa/spray, acionando os dois botões simultaneamente; 
Evitar o uso da caneta de alta rotação sempre que possível, substituindo sempre que possível por motor elétrico, baixa 
rotação e curetas; 
Preferencialmente utilizar radiografias extraorais, como raio-x panorâmico ou tomografia computadorizada (com feixe 
cônico). Na ausência ou indisponibilidade destes métodos radiográficos podem ser utilizados exames intra-orais desde 
que a 4 mãos (auxiliar apenas prepara o posicionador e o filme em barreiras plásticas) e obedecendo todos os cuidados 
de biossegurança para manejo dos filmes/sensores e posicionadores quanto a se evitar a contaminação cruzada e de 
superfícies; 
Atenção aos cuidados nos trabalhos protéticos enviados e recebidos. Todos deverão seguir os protocolos de 
desinfecção utilizando o Quaternário de Amônio diluído a 4% por 10 minutos após lavagem. 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EXAME RADIOGRÁFICO INTRAORAL 
Posicionar o paciente adequadamente na cadeira e no aparelho de raios-x para adquirir as imagens;  
Após adquiridas as imagens solicitadas do paciente, solicitar que o paciente saia da cadeira, sendo conduzida a 
higienização do local; 
Remover as luvas; 
Colocar novas luvas; 
Passar solução de Quaternário de Amônio a 4% nos equipamentos; 
Remover as luvas; 
Lavar as mãos com sabonete líquido; 
Repetir todos os passos com os pacientes a seguir. 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EQUIPE APÓS ATENDIMENTO 
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Seguir as normas vigentes com relação a segurança no manuseio de perfurocortantes;  
Seguir as normas com relação a limpeza do ambulatório; 
A limpeza das mangueiras que compõe o sistema de sucção deverá ser realizada, ao término de cada atendimento, com 
desinfetante a base de cloro na concentração de 2500mg de cloro por litro de água; 
Realizar a lavagem e desinfecção de instrumentais utilizar a cuba ultrassônica associada à detergente enzimático, além 
da limpeza e desinfecção dos materiais de consumo utilizados no atendimento e que serão rearmazenados para outros 
atendimentos; 
Desprezar os itens descartáveis nos sacos apropriados (brancos); 
Para a lavagem e desinfecção do protetor facial e óculos de proteção utilize luvas novas; 
Realizar a lavagem com sabonete líquido e desinfecção dos óculos de proteção e protetores faciais com solução de 
Quaternário de Amônio a 4% após cada paciente; 
 
CUIDADOS AO SAIR DA CLÍNICA OU CHEGAR EM CASA 
Trocar sua roupa de trabalho por sua roupa pessoal; 
Lavar as mãos com sabonete líquido antes de deixar a clínica; 
Ao voltar para casa, não toque em nada sem antes se higienizar;  
Retire os sapatos na entrada, antes de adentrar o ambiente; 
Faça a desinfecção com spray de álcool a 70% de bolsa, carteira, chaves e outros objetos pessoais. Deixe bolsa, 
carteira, chaves e outros objetos pessoais em uma caixa na entrada de sua casa;  
Tire sua roupa e coloque-a para lavar. Para lavagem sugere-se imersão em solução de hipoclorito de sódio (roupas 
brancas) ou Lysoform® (roupa colorida), depois disso lavar separado de outras roupas, com água e sabão; 
Faça a desinfecção do celular com papel toalha descartável embebido em álcool a 70%; 
Tome banho e higienize bem as áreas mais expostas como mãos, punhos, pescoço e rosto. 
 
 
 
 
 
Documento revisado e atualizado em 07/01/2021 
 
 
HIDECAZIO DE OLIVEIRA SOUSA 
Odontólogo – SIAPE: 1345870 
Coordenação do Serviço Odontológico – PRAE/UFG 
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FLUXOGRAMA DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO – PROTOCOLO SO/PRAE E COVID-19 

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO – PERÍODO MATUTINO 

INTERVALO DESCRIÇÃO DA ROTINA DO ATENDIMENTO 

06:30h – 07:30h LIMPEZA E DESINFEÇÃO GERAL DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO 

07:30h – 08:00h PREPARO DO CONSULTÓRIO 01 – 1º AGENDAMENTO 

08:00h – 09:30h ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – 1º AGENDAMENTO 

09:30h – 09:45h LIMPEZA E DESINFEÇÃO – CONSULTÓRIO 01 

09:45h – 10:00h PREPARO DO CONSULTÓRIO 03 – 2º AGENDAMENTO 

10:00h – 11:30h ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – 2º AGENDAMENTO 

11:30h – 11:45h LIMPEZA E DESINFEÇÃO – CONSULTÓRIO 03 

11:45h – 12:30h LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS 

12:30h – 13:00h PREPARO PARA ENCERRAMENTO DO PERÍODO MATUTINO 

 

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO – PERÍODO VESPERTINO 

INTERVALO DESCRIÇÃO DA ROTINA DO ATENDIMENTO 

12:00h – 13:00h LIMPEZA E DESINFEÇÃO GERAL DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO 

13:00h – 13:30h PREPARO DO CONSULTÓRIO 02 – 1º AGENDAMENTO 

13:30h – 15:00h ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – 1º AGENDAMENTO 

15:00h – 15:15h LIMPEZA E DESINFEÇÃO – CONSULTÓRIO 02 

15:15h – 15:30h PREPARO DO CONSULTÓRIO 04 – 2º AGENDAMENTO 

15:30h – 17:00h ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – 2º AGENDAMENTO 

17:00h – 17:15h LIMPEZA E DESINFEÇÃO – CONSULTÓRIO 04  

17:15h – 18:00h LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS 

18:00h – 19:00h PREPARO PARA ENCERRAMENTO DO PERÍODO VESPERTINO 

 
 
 
 
 
MATRICIAMENTO DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA COM 
SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA 
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UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA – GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA 

MUNICÍPIO UNIDADE DE ATENDIMENTO 

GOIÂNIA 
CAIS NOVO MUNDO 
Endereço: Av. New York, s/n - Qd. 37 - Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO, 74710-010 
Contato: (62) 3524-1894 

GOIÂNIA 
UPA ITAIPU 
Endereço: R. Ri 19 Quadra 14 s/n - Residencial Itaipú, Goiânia - GO, 74356-028 
Contato: (62) 3578-3247 

GOIÂNIA 

CAIS NOVO HORIZONTE 
Endereço: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n - Vila Novo Horizonte, Goiânia - GO, 
74363-780 
Contato: (62) 3524-8234/8212 

GOIÂNIA 
UPA NOROESTE - "MARIA PIRES PERILLO" 
Endereço: Rua JC-22, R. Noroeste, s/n, Goiânia - GO, 74480-650 
Contato: (62) 3524-3461 

AP. DE GOIÂNIA 
UPA BRASICOM 
Endereço: Res. Brasicon, Aparecida de Goiânia - GO, 74976-030 
Contato: (62) 3545-9953 

AP. DE GOIÂNIA 

UPA BURITI SERENO 
Endereço: R. Barão de Mesquita, S/n - Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia - GO, 
74944-150 
Contato: (62) 3537-0147 

AP. DE GOIÂNIA 

UPA FLAMBOYANT 
Endereço: R. W 3-A, 93-127 - Parque Flamboyant, Aparecida de Goiânia - GO, 74922-
485 
Contato: (62) 3545-4739 

AP. DE GOIÂNIA 

CAIS NOVA ERA 
Endereço: Av. São João, Quadra 1, Lote 1-13, s/n - Jardim Nova Era, Aparecida de 
Goiânia - GO, 74916-200 
Contato: (62) 3545-5911 

SEN. CANEDO 

UPA SENADOR CANEDO 
Endereço: Av Geronimo Vieira De Freitas Apm 5 - Res. Campo Belo, Sen. Canedo - 
GO, 75258-444 
Contato: (62) 3532-2097 

INHUMAS 
UPA INHUMAS 
Endereço: R. Rui Barbosa, 852-1094, Inhumas - GO, 75400-000 
Contato: (62) 3511-2266 

TRINDADE 
UPA TRINDADE 
Endereço: Av. Tiradentes - St. Soares, Trindade - GO, 75380-000 
Contato: (62) 3577-4591 
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REDIMENSIONAMENTO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO 
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QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM ODONTOLÓGICA (COVID-19) 
 

PERGUNTAS PRÉVIAS AO ATENDIMENTO  SIM NÃO 

Você apresentou febre ou febril nos últimos 14 dias? (  ) (  ) 

Você apresentou algum desses sintomas nos últimos 14 dias: anosmia (perda do olfato), augesia 
(perda da capacidade de sentir doce e salgado) ou conjuntivite? 

(  ) (  ) 

Você apresentou alguns desses sinais ou sintomas nos últimos 14 dias: tosse, coriza, dor de 
garganta? (  ) (  ) 

Você apresentou diagnóstico de COVID-19? (  ) (  ) 

Você teve contato com alguma pessoa com infecção confirmada ou suspeita pelo novo 
coronavírus nos últimos 14 dias? 

(  ) (  ) 

Você teve contato próximo com pessoas com alguns sinais e sintomas como febre, anosmia, 
augesia, tosse, coriza, dor de garganta e/ou problemas respiratórios nos últimos 14 dias? (  ) (  ) 

 
 
Goiânia ____/_____/2021. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Assinatura do Paciente 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Assinatura do Dentista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - COVID-19 
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Eu,___________________________________________________________, curso___________________ matrícula 
nº________________ CPF______________________________________, residente na 
_______________________________________, (cidade)________________, CEP________________, na condição 
de paciente do Serviço Odontológico da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), declaro a realização de 
tratamento de urgência/emergência referente (vide ficha pessoal), visto se tratar de necessidade inadiável que, se não 
atendida, colocará em perigo a saúde do paciente, declaro, pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
que estou ciente de todos os riscos decorrentes da infecção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 
Assim, tendo em vista as disposições regulamentadas na Lei 13.979/2020, que versam sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, afirmo ter sido 
plenamente informado, orientado, esclarecido a respeito da possibilidade de contaminação pela Covid-19, estando 
totalmente ciente das implicações e riscos que envolvem, nesse momento, o atendimento, ou mesmo uma consulta 
e/ou procedimento odontológico. Com efeito, atendendo às RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS EM TEMPOS DE COVID-19, previamente a mim disponibilizada e reconduzida 
previamente à este atendimento, declaro para os devidos fins que: 
Estou plenamente ciente dos riscos da realização de meu tratamento odontológico, tendo sido totalmente informado, 
orientado e esclarecido a respeito dos mesmos, após ampla e transparente conversa com meu cirurgião-dentista, 
assumindo a responsabilidade pela decisão e pelo meu tratamento e que tal postura parte de meu exclusivo interesse, 
sem qualquer vício de consentimento; 
Fui submetido a orientações prévias à consulta e anamnese detalhada, não apresentando sintomas e/ou fatores 
indicativos da doença; 
Minha temperatura corporal está abaixo de 37,3 graus ºC, conforme medição feita pelo dentista; 
Fui devidamente orientado(a) a respeito das medidas de precauções para o caso, de modo a evitar a disseminação 
potencial de doenças entre pacientes, visitantes e equipe; 
Fui orientado a retirar todos os adereços, como anéis, pulseiras, cordões, brincos e relógios durante o atendimento. 
Ante o exposto, plenamente ciente e esclarecido, DECLARO estar totalmente informado de todos os fatores de risco 
acima mencionados, dando meu aceite para que os procedimentos e tratamentos propostos pelo meu dentista sejam 
realizados, na forma por ele indicada, no intuito do restabelecimento de minha saúde. 
 
Goiânia ____/_____/2021. 
 
____________________________________________________________________________ 
Assinatura do Paciente 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Assinatura do Dentista 
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 APÊNDICE C – MATERIAL EDUCATIVO ELABORADO PELO GRUPO DE TRABALHO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
DATA DA  
PUBLICAÇÃO 

PLATAFORMA DE 
PUBLICAÇÃO 

TEMÁTICA ABORDADA – CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

08/04/2020 Instagram – @praeufg Esclarecimentos sobre Suspenção Temporária dos Atendimentos 
14/05/2020 Instagram – @praeufg A boca é umas das principais portas de entrada da COVID-19 
02/06/2020 Instagram – @praeufg Cuidados com sua máscara 
09/06/2020 Instagram – @praeufg Saúde Bucal x COVID-19 
07/07/2020 Mundo UFG – (Youtube) Cuidados em Higiene Oral na COVID-19 
20/07/2020 Instagram – @praeufg Orientações e técnicas de Higiene Bucal 
22/07/2020 Instagram – @praeufg Informativo sobre novo número de atendimento ao estudante via Whatsapp 
17/08/2020 Instagram – @praeufg Importância de cuidar da sua saúde bucal 
20/08/2020 Instagram – @praeufg Devo escovar os dentes após todas as refeições? 
04/09/2020 Instagram – @praeufg Disponibilização de canal para respostas às dúvidas sobre saúde bucal 
08/09/2020 Instagram – @praeufg Já teve COVID-19? Troque sua escova! 
15/09/2020 Instagram – @praeufg Dicas e orientações sobre Saúde Bucal 
22/09/2020 Instagram – @praeufg Dicas e orientações sobre Saúde Bucal – Enxaguante Bucal 
29/09/2020 Instagram – @praeufg Traumatismo dentário 
15/10/2020 Instagram – @praeufg Devo extrair os terceiros molares (sisos)? 
21/10/2020 Instagram – @praeufg Bochecho com flúor substitui a escovação? 
30/10/2020 Instagram – @praeufg PRAE.COM.VC: Cuidados com a Saúde Bucal 
20/11/2020 Instagram – @praeufg Antibióticos estragam os dentes? 
07/12/2020 Instagram – @praeufg Pericoronarite: o que é? 
11/12/2020 Instagram – @praeufg Bruxismo 
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APÊNDICE D – LISTA DE ATENDIMENTOS – ESTUDANTES COM DEMANDA DE URGÊNCIA – PARCERIA SO/PRAE E FO/UFG 
NOME DO ESTUDANTE MATRÍCULA CURSO CPF TELEFONE CONTATO 

INICIAL AGENDAMENTO RETORNO 

André Luiz da Silva Ribeiro 201704011 Bacharelado em Farmácia 702.927.451-25 (62) 99534-8415 
11/09/2020 
Instagram 

08/12/2020 – 08:00h 
FO-UFG 

14/12/2020 – 15:30h 
FO-UFG 

Aline Maria Luz de Sousa 201801442 Bacharelado em Biotecnologia 058.186.321-64 (62) 99421-2041 
04/11/2020 
WhatsApp 

11/12/2020 – 09:00h 
FO-UFG 

16/12/2020 – 09:00h 
FO-UFG 

Anderson Gonçalves de Sousa 201612324 Bacharelado em Gestão da Informação 701.185.361-84 (62) 99104-7257 
04/11/2020 
WhatsApp 

11/12/2020 – 08:00h 
FO-UFG 

16/12/2020 – 10:00h 
FO-UFG 

Ruth de Almeida Oliveira 202000680 Bacharelado em Música 053.064.711-70 (61) 99627-4103 
15/10/2020 
WhatsApp 

09/12/2020 – 14:30h 
FO-UFG 

11/12/2020 – 11:00h 
FO-UFG 

Erik Phelipe Ananias da Silva. 201909355 Bacharelado em Administração 053.063.671-94 (62) 99559-6613 
18/11/2020 
WhatsApp 

09/12/2020 – 13:30h 
FO-UFG 

- 

Dario Paixão Alves 201203517 Bacharelado em Filosofia 019.079.961-76 (62) 98304-9960 
14/10/2020 
WhatsApp 

08/12/2020 – 09:00h 
FO-UFG 

15/12/2020 – 13:30h 
FO-UFG 

Juliana Laurindo de Sousa 201903790 Bacharelado em Administração 618.960.953-80 (62) 99843-2313 
13/10/2020 
WhatsApp 

09/12/2020 – 15:30h 
FO-UFG 

17/15/2020 
Teleorientação 

Ramon Ferreira Teles 201709658 Licenciatura em Teatro 700.549.051-76 (64) 99275-5975 
17/11/2020 
WhatsApp 

10/12/2020 – 08:00h 
FO-UFG 

16/12/2020 – 08:00h 
FO-UFG 

Dáguila da Silva Boaventura 2020100506 Mestrado em Antropologia Social 055.066.581-17 (62) 99393-8220 
12/11/2020 
WhatsApp 

10/12/2020 – 09:00h 
FO-UFG 

17/12/2020 – 14:30h 
FO-UFG 

Bruna de Araujo Coelho 201803473 Licenciatura em História 397.935.448-21 (62) 982964924 
30/11/2020 
WhatsApp 

10/12/2020 – 10:00h 
FO-UFG 

15/12/2020 – 14:30h 
FO-UFG 

Andrielle Cristina Martins Alves 202003526 Bacharelado em Biotecnologia 704.835.210-6 (62) 98512-9678 
07/12/2020 
WhatsApp 

14/12/2020 – 13:30h 
FO-UFG 

- 

Ronilson Cardoso da Silva 202005339 Licenciatura em Geografia 050.708.201-09 (62 99568-2031 
05/12/2020 
WhatsApp 

14/12/2020 – 14:30h 
FO-UFG 

- 

Gildevania Oliveira Dos Santos 202001199 
Bacharelado em Engenharia 
Ambiental e Sanitária 

039.744.011-13 (62) 99414-7590 
17/11/2020 
WhatsApp 

18/12/2020 – 13:30h 
FO-UFG 

23/12/2020 
SO-PRAE 
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HIDECAZIO DE OLIVEIRA SOUSA 
Odontólogo – SIAPE: 1345870 
Coordenação do Serviço Odontológico – PRAE/UFG 
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APÊNDICE E – RELAÇÃO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PIODONT (FO/UFG) 

Nº NOME DO ESTUDANTE MATRÍCULA PERÍODO_2020/ 1 

1 Anna Caroline Mendes de Sousa 201705181 7º período - 4º ano 

2 Bruna Luiza Teixeira Rodrigues 201709495 7º período - 4º ano 

3 Bruna Yasmin Gomes 201705183 7º período - 4º ano 

4 Gabriela Montenegro dos Anjos Gonçalves 201700533 7º período - 4º ano 

5 Giovanna Monteiro Cardoso 201709499 7º período - 4º ano 

6 Jésio Rodrigues Silva 201705200 7º período - 4º ano 

7 Joyce Borges Cardoso 201705204 7º período - 4º ano 

8 Matheus Carneiro de Araujo 201705219 7º período - 4º ano 

9 Morgana Aureliano Prestes de Oliveira 201406574 7º período - 4º ano 

10 Pedro Henrique Nunes 201709507 7º período - 4º ano 

11 Sivonaldo Alisson da Silva 201711962 7º período - 4º ano 

12 Nathállia Cristinna Sebba Ferreira 201617125 9º período - 5º ano 

13 Gabriela Araujo Arantes 201607725 9º período - 5º ano 

14 Thaynara Pereira da Silva 201510219 9º período - 5º ano 

15 Thaira Cristina Oliveira da Costa 201407164 9º período - 5º ano 

16 Vinícius Ferreira dos Santos 201604924 9º período - 5º ano 

17 Lorena Aparecida Santos de Freitas 201403123 9º período - 5º ano 

18 Jordana Marques Vieira 201617110 9º período - 5º ano 

19 Lorena da Costa Diniz 201617116 9º período - 5º ano 

20 Eloise Porto de Sousa 201612929 9º período - 5º ano 

21 Caroline Fernandes Rodrigues 201607720 9º período - 5º ano 

 

 

 

HIDECAZIO DE OLIVEIRA SOUSA 
Odontólogo – SIAPE: 1345870 
Responsável pelo PIODONT_PRAE/UFG 

 
 
MONIKE HYASMIN GOMES MIRANDA 
Téc. em Assuntos Educacionais – SIAPE: 1043697  
Coordenadora de Assistência Estudantil- FO 
 

APÊNDICE F – JUSTIFICATIVA DO AFASTAMENTO POR COVID-19 
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CONTROLE DE AFASTAMENTOS – NOVEMBRO/2020 

 

À Sra. Maísa Miralva da Silva 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 

 

Assunto: Justificativa da permanência dos servidores do Serviço Odontológico em Atividades Remotas 

 

Sra. Maísa  

Tendo em vista a retificação do prazo para finalização das obras em curso no Serviço Odontológico que, pelo 

Despacho PRAE (1635388), o prazo para a execução dos serviços era estimado para 15 dias a contar a partir do dia 

26/10/2020, e posteriormente alterado pelo Despacho PRAE (1677224) o prazo foi alterado para 30 dias, caso não 

houvesse novos impeditivos ou alterações no escopo da execução dos serviços. No momento já foram concluídos os 

serviços das instalações elétricas, no entanto, ainda não foi reestabelecido a iluminação do ambiente, pois será 

concluída concomitantemente à execução dos serviços do forro de gesso e de pintura. 

Sendo assim, devido à natureza técnica do serviço prestado pela equipe, a priori totalmente dependente dos recursos 

físicos da unidade, os servidores encontram-se inviabilizados para o cumprimento do disposto na Instrução Normativa 

nº 109 de 29 de outubro de 2020, e com ciência desta coordenação permanecem executando serviços de natureza 

administrativa, bem como atuando na elaboração de material voltado para educação em saúde com foco na prevenção 

e promoção de saúde bucal. 

Certo de vossa ciência e compreensão, reitero que este serviço se encontra totalmente programado para o retorno do 

atendimento ao estudante desta universidade, obedecendo aos critérios sanitários necessários para controle de 

contaminação e disseminação em tempos de Covid-19, bem como no momento posterior à pandemia. 

 

Respeitosamente, 

  
 
 
 

HIDECAZIO DE OLIVEIRA SOUSA 

Odontólogo – SIAPE: 1345870 
Coordenação do Serviço Odontológico – PRAE/UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE DE AFASTAMENTOS – DEZEMBRO/2020 

 

À Sra. Maísa Miralva da Silva 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 

 

Assunto: Justificativa da permanência dos servidores do Serviço Odontológico em Afastamento 
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Sra. Maísa  

 

Tendo em vista a retificação do prazo para finalização das obras em curso no Serviço Odontológico que, pelo 

Despacho PRAE (1635388), o prazo para a execução dos serviços era estimado para 15 dias a contar a partir do dia 

26/10/2020, e posteriormente alterado pelo Despacho PRAE (1677224) o prazo foi alterado para 30 dias, caso não 

houvesse novos impeditivos ou alterações no escopo da execução dos serviços. No momento a conclusão dos serviços 

das instalações elétricas, serviços do forro de gesso e de pintura serão finalizados no dia 30/12/2020, segundo 

acordado em reunião presencial entre esta coordenação, equipe SEINFRA e Empresa THREEWAY CONSTRUÇÕES 

LTDA. 

Sendo assim, devido à natureza técnica do serviço prestado pela equipe, a priori totalmente dependente dos recursos 

físicos da unidade, os servidores encontram-se inviabilizados para o cumprimento do disposto na Instrução Normativa 

nº 109 de 29 de outubro de 2020, e com ciência desta coordenação permanecem executando serviços de natureza 

administrativa, bem como atuando na elaboração de material voltado para educação em saúde com foco na prevenção 

e promoção de saúde bucal. Além disso, será anexado individualmente ao processo de declaração de atividades 

mensais de servidores que cumpriram atividade presencial de natureza insalubre a certificação desta coordenação 

como mecanismo de amparo legal. 

 

Respeitosamente, 

  

 

 

 

 

 

 
HIDECAZIO DE OLIVEIRA SOUSA 

Odontólogo – SIAPE: 134587 
Coordenação do Serviço Odontológico – PRAE/UFG 
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AGRADECIMENTO À EQUIPE DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO 

Não poderia deixar de registrar o carinho e gratidão à cada servidor(a) que de forma tão coesa e coerente têm contribuído 

para o melhor atendimento ao estudante desta universidade, sendo levado a sério o respeito e a garantia de acesso aos 

serviços de qualidade que esta equipe se demonstra comprovadamente através de toda sua experiência, bem como pela 

qualificação profissional a que se propuseram a realizar em prol da melhoria deste serviço tão importante á comunidade 

acadêmica, sobretudo àquela em situação comprovada de vulnerabilidade social que sofrem e que há séculos vemos 

enfrentando no seu combate. Um abraço especial à Dra. Ângela e Dra. Solange, que agora estão reaprendendo outras 

formas de fazer o bem ao próximo onde quer que se encontrem. 

Grande Abraço! E que estejamos unidos e determinados para 2021. 

 

ÂNGELA BARBOSA MARTINS 

Odontólogo 
SIAPE: 1126935 

MARIA FERREIRA FILHA 

Assistente em Administração 
SIAPE: 301418 

ALEXANDRE LUSTOSA PEREIRA 

Odontólogo 
SIAPE: 1208367 

MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO SILVA 

Técnico em Enfermagem 
SIAPE: 1529107 

ANA CAROLINA TOLEDO REIS LEITE 

Instrumentador Cirúrgico 
SIAPE: 3160723 

MÔNICA ANGÉLICA DOS SANTOS 

Técnico em Enfermagem 
SIAPE: 1127443 

ANDRÉA RAFAEL DE SOUSA SILVA GOMES 

Instrumentador Cirúrgico 
SIAPE: 2263436 

NILVA DE OLIVEIRA MARTINS 

Odontólogo 
SIAPE: 1127014 

ANTÔNIA FRANCISCA DA TRINDADE 

Técnico em Enfermagem  
SIAPE: 1358728 

RÉGIS AUGUSTO ALEIXO ALVES 

Odontólogo 
SIAPE: 3192528 

CRISTIANO CÉSAR DE LIMA SANTOS 

Odontólogo 
SIAPE: 997042 

SARA FERNANDES M. O. CAETANO 

Técnico em Enfermagem  
SIAPE: 1359835 

DÉBORA PECLÁT DE SOUSA 

Odontólogo 
SIAPE: 1052459 

SOLANGE MOREIRA DA SILVA 

Odontólogo 
SIAPE: 1206968 

ERNANDO MELO FILIZZOLA 

Odontólogo 
SIAPE: 300788 

THABYTA CRISTINA DE OLIVEIRA 

Instrumentador Cirúrgico 
SIAPE: 2268425 

HIDECAZIO DE OLIVEIRA SOUSA 

Odontólogo 
SIAPE: 1345870 

VIVIANNI ARAÚJO AMORIM 

Odontólogo 
SIAPE: 1876502 

  

 


