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DIRVE – Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante 

 

DIVISÕES 

 
1. DIESU – Divisão de Esporte e Lazer Universitário 

2. DISAU – Divisão de Saúde 
3. DIVRU – Divisão de Restaurantes Universitários 



A Divisão de Esporte e Lazer Universitário (DIESU) tem como foco 
implementar programas, projetos e ações para viabilizar a prática de 
atividades esportivas, socioculturais e de lazer, bem como ações de 

prevenção, promoção e cuidados à saúde. 

DIESU 

AÇÕES E PROJETOS 

• Gerencia todos os Centros Esportivos da UFU  
• Academias universitárias 
• Equipes de treinamento esportivo em 6 modalidades 
• Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades 
• Apoio às competições esportivas (interperíodos, intercursos e outros) 
• Apoio às Atléticas (AAA) 



AÇÕES REALIZADAS EM 2017 

Mudança no sistema de agendamento de horários no Centro 
Esportivo Universitário dando mais transparência e agilidade 
(demanda antiga) 

DIESU 



AÇÕES REALIZADAS EM 2017 

Criação da Calourada Esportiva que posteriormente foi renomeado 
para AGITA UFU, ação de integração dos estudantes e das três 
divisões da DIRVE por meio de atividades esportivas e de saúde. 

DIESU 



AÇÕES REALIZADAS EM 2017 

Participação das Equipes de Treinamento (JUM’s, JUB’s e LDU). 

DIESU 
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AÇÕES REALIZADAS EM 2017 

Participação das Equipes de Treinamento (JUM’s, JUB’s e LDU). 

DIESU 



AÇÕES REALIZADAS EM 2017 

Realização da Olimpíada Universitária, 
voltando a utilizar a Arena Sabiazinho na 
abertura e encerramento após anos sem 
utilizar o espaço e batendo recorde de público 
e participantes.  
 
Junto a isto, pela primeira vez, construímos 
uma rede de apoio entre UFU, PM, SETTRAN, 
SESI e FUTEL. 

DIESU 



AÇÕES REALIZADAS EM 2017 

Realização da Olimpíada Universitária, 
voltando a utilizar a Arena Sabiazinho na 
abertura e encerramento após anos sem 
utilizar o espaço e batendo recorde de público 
e participantes.  
 
Junto a isto, pela primeira vez, construímos 
uma rede de apoio entre UFU, PM, SETTRAN, 
SESI e FUTEL. 

DIESU 



AÇÕES REALIZADAS EM 2017 

Edital de apoio a Interperiodos (Maio, Junho e Julho) 
 

Foram atendidos 18 eventos  
Mais de 1500 participantes 

DIESU 



AÇÕES REALIZADAS EM 2017 

Ajustes e organização dos ensaios das baterias no 
campus Santa Mônica 
 
Reclamações dos vizinhos 
Interferência da Vigilância 
Várias baterias ensaiando ao mesmo tempo 
 

DIESU 



AÇÕES REALIZADAS EM 2017 

Reformas das quadras poliesportivas no campi Monte 
Carmelo e Patos de Minas, para o incentivo ao esporte. 
Contrato dos Clubes Pontal e Patos de Minas. 
 
Compra de redes e tabelas 

DIESU 



AÇÕES REALIZADAS EM 2017 

Reformas das quadras poliesportivas no campi Monte Carmelo e 
Patos de Minas, para o incentivo ao esporte. Contrato dos Clubes 
Pontal e Patos de Minas. 

DIESU 



AÇÕES REALIZADAS EM 2017 

Portaria de 
apoio  

Passagens e 
Veículos 

DIESU 



A Divisão de Saúde (DISAU) tem como foco implementar 
programas, projetos e ações que atendam a 

comunidade estudantil da UFU em suas necessidades 
de saúde, seus reflexos na vida pessoal e acadêmica, 

tendo como perspectivas o acolhimento, a orientação, a 
prevenção e a promoção de saúde, 

DISAU 



•Atendimentos para Orientação Psicológica – 
atendimentos que acontecem às quartas-feiras, 
das 07:30 às 11:30h e das 13h às 17h, sem 
necessidade de inscrição prévia, tendo o limite 
de 3 atendimentos por período, totalizando 6 
estudantes cada quarta-feira.  

DISAU 



•Atendimentos de Acolhimento – atendimentos 
iniciais, previamente agendados em até quatro 
encontros, que se configuram em um espaço de 
escuta prioritariamente ao estudante de graduação 
presencial da UFU.  
 

Para solicitar, o estudante entra em contato com o 
DISAU, de preferência pessoalmente, para efetivar a 
solicitação. A recepção da divisão funciona de 
segunda a sexta, das 7:30 às 11:30h e das 13h às 17h.  

DISAU 



•Ações que visam promoção de saúde – 
palestras, rodas de conversa, campanhas, ações 
conjuntas em saúde e qualidade de vida com 
outros órgãos da UFU, etc. 
 

 
A DISAU está no campus Santa Mônica, Bloco 3E 

Telefone: (34) 3230-9558  Email: disau@proae.ufu.br 

DISAU 



• Realização de grandes campanhas psicoeducativas 
(palestras e mesas redondas) como Janeiro Branco, 
Desamparos Diários, "Sexo, Drogas e Rock 'n Roll" 
e Setembro Amarelo. 

• Início das discussões para a formação da Rede de 
Saúde do estudante e utilização de prontuário 
eletrônico para integrar os atendimentos aos 
alunos. 

• Reforma do Bloco 3E otimizando os espaços da 
Divisão. 

DISAU 



Campanha Janeiro Branco 2017 

DISAU 



DISAU 



DISAU 



A Divisão de Restaurantes Universitários (DIVRU) tem 
como objetivo fornecer refeições balanceadas e 

adequadas, do ponto de vista nutricional e sanitário, à 
comunidade acadêmica e contribuir para práticas de 

ensino, pesquisa e extensão.  

DIVRU 



DIVRU - Divisão de Restaurantes Universitários 
 

 
•Almoço: de segunda-feira à sábado, entre 10:30 e 13:30hs. 
 
•Café da Manhã: de segunda à sexta-feira, entre 06:45 e 08:00hs. 
(serviço fornecido exclusivamente ao bolsista- alimentação UFU) 
 
•Jantar: de segunda à sexta-feira, entre 17:45 e 19:15hs. 
 

DIVRU 



DIVRU - Divisão de Restaurantes Universitários 

 
4 Restaurantes Universitários 
 
1. Santa Mônica 
2. Umuarama 
3. Glória 
4. Pontal 

DIVRU 

2016 – 940.000 
2017 – 1.100.000 



A DIVRU está no campus Santa Mônica, Bloco 5Y 
Telefones: (34) 3239-4272 e 3239-4165 

DIVRU 

1. Inauguração do RU no campus Glória atendendo 
uma demanda dos alunos e servidores que 
frequentam o local. 

2. Instalação de pistas self-service no RU Campus 
Umuarama diminuindo o tempo de espera nas filas 
e o desperdício de alimentos (recebemos vários 
elogios por causa desta mudança). 



A DIVRU está no campus Santa Mônica, Bloco 5Y 
Telefones: (34) 3239-4272 e 3239-4165 

DIVRU 

3. Compra de pistas self-service para o RU do campus 
Santa Mônica (previsão de instalação para Janeiro). 

4. Licitação da requalificação do entorno do 
Restaurante Universitário. 

5. Batemos recorde de refeições servidas. Além disso, 
o serviço e as refeições servidas foram bem 
avaliados de acordo com pesquisa de satisfação. 



A DIRVE está, também, realizando uma série 
de ações, visando 

     a construção de uma política institucional 
de saúde voltada ao público estudantil. 

 



O Campus Pontal segue a mesma tendência dos RU’s de Uberlândia 



A DIRVE está, também, realizando uma série 
de ações, visando 

     a construção de uma política institucional 
de saúde voltada ao público estudantil. 

 



www.proae.ufu.br 


