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1. MISSÃO  

Missão 
Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, permanência e conclusão do curso de graduação dos discentes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, promover a democratização do acesso à educação superior e minimizar 
os índices de evasão escolar decorrente das desigualdades socioeconômicas.  

Objetivo Geral 

Proporcionar aos moradores um espaço saudável, seguro e de boa convivência, visando o bem estar dos estudantes e a 
diplomação dentro do tempo de permanência previsto nos programas de assistência estudantil da UnB.  

O principal objetivo da Coordenação Geral da Casa do Estudante é promover assistência estudantil como direito de 
cidadania a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio de programas, projetos e ações de 
incentivo à permanência e conclusão do ensino superior com sucesso. 
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2. METAS  

a.Proporcionar qualidade de vida, esporte, lazer e cultura;  

b.Reforçar acolhimentos multidisciplinares e de rede de apoio que visam a manutenção da saúde mental; 

c.Implementar o projeto de qualificação profissional e integração de estudantes beneficiários ao mundo do trabalho; 

d.Prosseguir o acompanhamento acadêmico semestral; 

e.Buscar parcerias para campanhas de orientações sobre DST’s, HIV e aids e de consumo descomedido de bebidas 
alcoólicas e drogas ilícitas;   
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2. PRINCIPAIS AÇÕES  

a. Retomada da gestão participativa com os discentes da CEU; 

b. Projeto de qualificação profissional e integração ao mundo de trabalho; 

c. Abertura da Acadêmica de forma integral (24h); 

d. Inauguração do espaço de convivência CEU; 

e. Apoio à ações culturais e campanhas de saúde dos meses coloridos; 

f. Atendimentos aos estudantes com dificuldade acadêmica (Acompanhamento acadêmico); 

g. Apoio à implantação da Atlética da Assistência Estudantil; 

h. Manual da Casa do Estudante; 
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2. DESAFIOS  

a. Falta de recursos financeiros; 

b. Falta de pessoal na composição da equipe; 

c. Remanejamento de profissionais para suprir necessidade na avaliação socioeconômica; 

d.  

e. 

f.


