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DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - DIRES 

 

A Diretoria de Assuntos Estudantis visa implementar a Política de Assistência 

Estudantil, promovendo o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos 

estudantes da UFU, por meio de programas e projetos na área de Serviço Social, 

Psicologia, Nutrição, Esporte e Lazer, na perspectiva de inclusão social, formação 

ampliada, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da 

qualidade de vida. 

 

Central de Atendimento ao Estudante - CEAL 

 

A Central de Atendimento ao Estudante tem como objetivo orientar e encaminhar 

as demandas estudantis, relacionadas com a solicitação de espaço físico, 

veículos, passagens para participação e/ou apresentação de trabalhos em 

encontros, congressos, seminários e apoiar eventos de caráter cultural, político 

e/ou esportivo. 

No período de 2001-2008 foram atendidos 1367 solicitações. 

 

Divisão de Assistência ao Estudante – DIASE 

 

A Divisão de Assistência ao Estudante desenvolve programas e projetos de 

assistência social e saúde mental, por meio dos setores SEAOS e SEAPS, para 

viabilizar o acesso, permanência e conclusão de curso dos estudantes da UFU, na 

perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção de conhecimento e 

da qualidade de vida. 

 

Setor de Assistência e Orientação Social – SEAOS 

 

Este setor desenvolve programas e projetos de assistência e orientação social ao 

estudante da UFU, na perspectiva de inclusão social e exercício de cidadania.  
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Setor de Atendimento Psicológico ao Estudante – SEAPS  

 

O Setor de Atendimento Psicológico ao Estudante - SEAPS desenvolve 

programas e projetos preventivos e clínicos visando atender à comunidade 

discente da UFU em suas dificuldades emocionais e seus reflexos na vida 

acadêmica e pessoal, constituindo-se em um espaço de acolhimento do 

sofrimento psíquico e da singularidade do estudante no contexto da interface da 

Saúde Mental com a Educação. Promove ainda debates e intervenções no 

contexto mais amplo da instituição, gerando constantemente, campos de estudos, 

de formação de novos profissionais e de pesquisas que possam subsidiar o 

aprimoramento do trabalho. 

 

Divisão de Restaurante Universitário - DIVRU 

 

A Divisão de Restaurante Universitário - DIVRU busca fornecer alimentação 

balanceada e de qualidade à comunidade universitária oferecendo almoço e jantar 

de segunda a sexta-feira em sistema de auto-serviço nos RUs dos Campi Santa 

Mônica e Umuarama e almoço aos sábados e domingos no RU do Campus 

Umuarama. O Restaurante Universitário se caracteriza como um instrumento 

fundamental no processo de inclusão social dos estudantes de baixa condição 

sócio-econômica no contexto universitário, no que diz respeito ao atendimento às 

necessidades básicas de alimentação contribuindo na permanência e conclusão 

de curso no Ensino Superior. 

 

Setor de Restaurante Universitário - Campus Santa Mônica 

 

O Setor de Restaurante Universitário - Campus Santa Mônica zela pelo 

acompanhamento das atividades inerentes à produção de alimentos como: 

confecção de cardápios respeitando as leis nutricionais quantitativas e qualitativas; 

implantação e implementação da legislação sanitária de alimentos vigente, 

estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 

assegurando a saúde do comensal através do controle higiênico-sanitário dos 
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alimentos; participação no desenvolvimento de projetos e ações ligados ao Centro 

Interdisciplinar de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da UFU 

(CISANS), por exemplo, oferecimento de minicursos destinados aos alunos da 

graduação da UFU, com patologias (ou não) relacionadas à alimentação, na 

tentativa de melhorar a qualidade de vida do mesmo e, diminuir a evasão escolar 

etc. Vale ressaltar que, durante o período marcado pela transição na política de 

compras (FAEPU - UFU), iniciou-se a interação direta do setor de nutrição do RU 

Santa Mônica, com o setor de compras, a fim de acompanhar e monitorar a 

aquisição dos produtos via licitação, zelando pela qualidade final dos mesmos.  

 

Divisão de Esporte e Lazer - DIESU 

 

A Divisão de Esporte e Lazer – DIESU é responsável, junto a seus setores -

SELAZ e SETRE por incorporar de forma sistematizada uma prática continuada de 

esporte, recreação e lazer universitário no contexto institucional da UFU, por meio 

de uma política ampla e democrática de promoção, apoio, incentivo e atividades 

esportivas e de lazer de forma a contribuir para a formação integral e para a 

qualidade de vida do universitário. 

 

Setor de Esporte e Lazer – SELAZ 

 

O Setor de Esporte e Lazer – SELAZ é responsável pela implantação de 

programas e projetos de caráter periódico e temporário que desenvolvam, de 

forma sistematizada, atividades físicas, esportivas, competitivas, culturais e de 

lazer voltadas para a integração e socialização do universitário no curso.  

 

Voltado ao desenvolvimento de atividades esportivas, recreativas e de lazer no 

âmago de cada curso para alunos dos diversos períodos, durante o ano letivo, 

este projeto é realizado em parceria - Setor de Esportes e Lazer - SELAZ e 

entidades estudantis de cada curso da UFU. Cabe à equipe do SELAZ atender, 

por meio de elaboração, organização, apoio, orientação e assessoria, aos projetos 
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e eventos esportivos e de lazer advindos da comunidade estudantil. Estas ações 

despertam a consciência e gosto pelo esporte, oportunizam a participação dos 

universitários na organização das atividades realizadas dentro dos cursos e 

buscam um melhor desempenho dos acadêmicos, a integração e socialização dos 

alunos no curso, o que, conseqüentemente eleva o nível da qualidade de vida. A 

arbitragem é realizada por alunos do Curso de Educação Física da UFU como 

oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento.  

 

Setor de Educação e Treinamento Esportivo - SETRE 

 

Este setor visa promover programas e projetos de atividades esportivas, 

educativas e de treinamento para universitários de forma a organizar equipes 

esportivas e universitárias e prepará-las, por meio de treinamentos, para que 

possam representar a UFU em eventos esportivos de âmbito local, regional 

estadual e nacional. 

 

PROGRAMAS INTERDISCIPLINARES 

 

1 Programa de Integração dos Estudantes Ingressantes 

 

O Programa de Integração dos Estudantes Ingressantes promove a integração e 

orientação aos estudantes ingressantes e familiares, quanto aos serviços 

oferecidos pela Diretoria de Assuntos Estudantis, por meio de ações 

interdisciplinares promovidas pela equipe da DIRES, na área de Serviço Social, 

Psicologia, Nutrição e Esporte e Lazer. 

 

No período de 2001 a 2002, foram desenvolvidas ações em conjunto com o DCE - 

Diretório Central dos Estudantes no Projeto de Calourada Unificada, buscando 

desencadear o processo de conhecimento mútuo, a integração grupal dos 

estudantes ingressantes dos diversos cursos da UFU, por meio de técnicas de 

dinâmicas de grupo em um clima de descontração.  Caracterizando-se também 
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como um espaço que possibilita o despertar da consciência sobre temas 

relevantes tais como: a importância de ser universitário; representatividade; 

reflexão sobre o trote tradicional x recepção alternativa e apresentação com 

debate dos programas e projetos desenvolvidos pela DIRES, na área de 

assistência estudantil. Neste período foram atendidos em média 500 estudantes 

por semestre. 

 

Na recepção dos pais e alunos ingressantes, promovida pela Administração 

Superior, em 2003, uma psicóloga da equipe da DIASE utilizou o espaço para 

orientar pais e estudantes ingressantes sobre a importância da saúde mental, e 

caso necessitem de ajuda ao transcorrer da vida acadêmica, que procurem à 

DIASE, para que os problemas mentais não se agravem. Deixou-se claro também 

que é importante a presença da família na vida do estudante universitário, 

principalmente daquele que reside fora de Uberlândia, pois o acompanhamento é 

fundamental para a qualidade de vida do mesmo. 

 

No exercício de 2004, foram realizados dois momentos de recepção dos 

estudantes ingressantes. O marco deste programa foi que, pela primeira vez na 

UFU, no início de cada semestre letivo, realizou-se o Café Interativo com a 

DIRES, envolvendo pais, mães e os estudantes ingressantes. Esta idéia surgiu a 

partir da prática cotidiana da equipe de profissionais da DIRES, por pe rceber a 

necessidade de se estabelecer um contato mais direto com os familiares dos 

ingressantes, na perspectiva de realizar ações preventivas, que desperte para a 

importância da atenção da família nesta nova etapa de acesso e permanência de 

seus filhos na vida universitária.  

 

No período de 2004 - 2008 foram realizados 10 encontros “Interagindo com a 

DIRES” atingindo um público de 1200 participantes por ano, entre pais e 

estudantes ingressantes dos diversos cursos da UFU. Na oportunidade foram 

realizadas apresentações culturais, dinâmicas de grupos com debates sobre a 

importância de ser universitário e apresentação de clipe e esclarecimentos da 
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equipe dos profissionais da DIRES informando sobre os programas e projetos 

oferecidos para os estudantes universitários da UFU.  

 

No 1º semestre de 2008 foram incluídos nesse programa os estudantes e 

familiares do Campus do Pontal.  

 

O programa foi realizado com sucesso, tendo o reconhecimento dos pais, mães e 

estudantes ingressantes, com a participação efetiva dos mesmos durante todas as 

etapas dos eventos. 

 

 

2 Programa de Integração dos Estudantes Ingressantes nos Cursos 

 

Este programa visa desencadear um processo de integração com as turmas de 

estudantes ingressantes dos diversos cursos da UFU, por meio de dinâmicas de 

grupo que despertem a consciência sobre a importância da escolha profissional e 

a necessidade de trabalhar nesta nova etapa numa perspectiva de equipe, 

estimulando atitudes de cooperação, em detrimento de atitudes de competição e 

despertando o sentimento de pertencer a uma turma, na qual vão conviver e 

partilhar muitas experiências durante o período acadêmico, num processo de 

construção coletiva. Este programa é desenvolvido por meio de ações 

interdisciplinares realizadas pela equipe de profissionais da DIRES, na área de 

Serviço Social, Psicologia e Esporte e Lazer em atendimento às demandas das 

Coordenações de Curso e dos Diretórios e Centros Acadêmicos dos diversos 

Cursos de graduação da UFU. 

 

No período de 2001 a setembro de 2008, foram atendidos, pelo programa, 525 

estudantes ingressantes. 
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2.1 Recepção dos estudantes ingressantes - Curso de Ciências da 

Computação 

 

Trata-se de uma dinâmica em grupo realizada pela equipe interdisciplinar da 

DIASE, a pedido da coordenação do Curso de Ciência da Computação (Profª. 

Denise). Primeiramente, a equipe da DIASE se apresentou e esclareceu o objetivo 

do trabalho a ser desenvolvido. Em seguida, foi feito um momento de aquecimento 

a fim de fazer com que os participantes entrassem em contato consigo mesmos, 

com os outros e com o ambiente. Logo após, realizou-se a apresentação dos 

participantes por meio da dinâmica do crachá e, ressaltou-se a importância das 

descobertas sobre os colegas; o respeito às diferenças individuais, buscando 

sempre a unidade do grupo; a importância das relações interpessoais, que se 

darão ao longo do curso, e o quanto estas experiências podem contribuir para o 

crescimento tanto pessoal quanto profissional de cada aluno. Dando seqüência, foi 

realizada a dinâmica do Nó Humano, para trabalhar as dificuldades que surgirão 

ao longo do curso e a capacidade de desatar os nós, por meio da ajuda mútua, na 

busca de soluções coletivas. Em seguida, foi realizado um momento de 

relaxamento enfatizando a sensibilização sobre o que é ser universitário e sobre a 

escolha do curso, sendo feita uma produção coletiva pelos alunos participantes. 

No final, foi realizada uma avaliação da atividade, com o reconhecimento do valor 

do trabalho desenvolvido, tanto pelos estudantes, quanto pela coordenação do 

curso, com a sugestão de que o trabalho continue acompanhando esse grupo de 

estudantes no transcorrer do curso. Após os trabalhos, foi realizada uma 

confraternização, organizada pelos estudantes veteranos e membros do DA do 

Curso de Computação. 

 

Público: 40 estudantes ingressantes do Curso de Ciência da Computação (1º e 2º 

semestres de 2001) 
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2.2 Recepção dos estudantes ingressantes - Curso de Enfermagem 

 

Trata-se de uma dinâmica em grupo realizada em 8 de agosto de 2001, pela 

equipe interdisciplinar da DIASE, em atendimento à coordenação do Curso de 

Enfermagem (Profª. Eneida de Matos Faleiros). Realizou-se uma dinâmica de 

sensibilização, junto aos estudantes, dando-lhes as boas vindas e despertando 

para a importância do seu ingresso no contexto universitário. Dando seqüência, foi 

realizada uma dinâmica de integração com apresentação dos participantes. Num 

terceiro momento, foi desenvolvida a dinâmica do quebra-cabeça, num clima de 

descontração e cooperação durante o processo de construção coletiva.  Na 

medida em que os estudantes foram montando o quebra-cabeça no formato da 

logomarca da UFU, foram surgindo os vários espaços que a UFU oferece.  Em 

seguida, foi compartilhada a experiência com os participantes, que perceberam as 

múltiplas possibilidades que a UFU oferece ao mesmo tempo em que conheceram 

as dificuldades por que passam as universidades públicas e o papel das entidades 

representativas na luta por melhoria desta instituição. 

 

Público: 40 estudantes ingressantes do Curso de Enfermagem (2º semestre de 

2001) 

 

2.3 Recepção dos estudantes ingressantes - Curso de Educação Física 

 

A Coordenação do Curso de Educação Física em conjunto com o DA deste curso, 

promoveram em 5 de março de 2004 no Campus Educação Física uma palestra 

interativa para os estudantes ingressantes. Foram apresentados os serviços 

oferecidos pela Diretoria de Assuntos Estudantis e suas divisões e setores. As 

discussões foram ricas, na medida em que houve interesse dos estudantes em 

saber com maiores detalhes o momento de procurar os serviços de atendimento 

psicológico do SEAPS, nos casos de transtornos emocionais, bem como os 

projetos de permanência oferecidos pelo SEAOS aos estudantes de baixa 
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condição sócio-econômica e como ter acesso ao Centro Esportivo Universitário da 

UFU.  

 

Público: 40 estudantes ingressantes do Curso de Educação Física (1º semestre de 

2004) 

 

2.4 Recepção dos estudantes ingressantes - Curso de Odontologia 

 

Em atendimento à solicitação do DA e da Coordenação do Curso de Odontologia, 

é realizada a recepção dos estudantes ingressantes do Curso de Odontologia. 

Num primeiro momento os membros da equipe da DIRES fazem uma breve 

apresentação dos serviços oferecidos pela DIRES e em seguida realizam as 

dinâmicas de: apresentação; integração; e sobre a importância de ser 

universitário, refletindo sobre a escolha do curso. A equipe da DIRES realiza uma 

dinâmica de sensibilização sobre a necessidade de estabelecer atitudes de 

companheirismo e solidariedade entre os colegas, durante todo o tempo do curso. 

No final há uma avaliação, para que todos expressem a importância desse 

trabalho, no sentido de estimular a turma a construir um ambiente mais solidário e 

de respeito mútuo. 

 

Público: 35 estudantes ingressantes do Curso de Odontologia (1º semestre de 

2004) 

 

2.5 Recepção dos estudantes ingressantes - Curso de Medicina 

 

Em atendimento à solicitação do DA e da Coordenação do Curso de Medicina, é 

realizada a recepção dos estudantes ingressantes do Curso de Medicina. Num 

primeiro momento os membros da equipe da DIRES fazem uma breve 

apresentação dos serviços oferecidos pela DIRES e em seguida realizam as 

dinâmicas de apresentação e integração, que possibilitam iniciar um processo de 

conhecimento mútuo, além da troca de experiências sobre a escolha do curso e a 
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necessidade de estabelecer atitudes de companheirismo e solidariedade entre os 

colegas, durante todo o tempo do curso. Em seguida, a equipe da DIRES propõe a 

construção de uma produção grupal, em que todos os estudantes participam, 

representando a turma. Esse é um momento de grande descontração, alegria e 

expressão livre representando o acesso no Curso de Medicina/UFU. No final 

realiza-se uma avaliação para que todos expressem a importância desse trabalho, 

no sentido de estimular a turma a construir um ambiente mais solidário e de 

respeito mútuo. 

 

Público: 35 estudantes ingressantes do Curso de Medicina no 2º semestre/2002, 

60 no 1º e no 2º semestre de 2004, 35 no 1º semestre de 2005, 40 no 2º semestre 

de 2006 e 40 no 1º semestre de 2007. 

 

2.6 Recepção dos estudantes ingressantes - Curso de Biologia  

 

Em atendimento à solicitação do DA e da Coordenação do Curso de Biologia, é 

realizada a recepção dos estudantes ingressantes do Curso de Biologia. No 

primeiro momento, os membros da equipe da DIRES fazem uma breve 

apresentação dos serviços oferecidos pela DIRES e em seguida realizam as 

dinâmicas de apresentação e integração, em que possibilita iniciar um processo 

de conhecimento mútuo. Por meio de dinâmica de sensibilização, promovem-se 

trocas de experiências sobre a escolha do curso e a necessidade de estabelecer 

atitudes de companheirismo e solidariedade entre os colegas, durante todo o 

tempo do curso. Em seguida, a equipe da DIRES propõe a construção de uma 

produção grupal, em que todos os estudantes participam, representando a turma, 

Esse é um momento de grande descontração, alegria e expressão livre 

representando o acesso no Curso de Biologia/UFU. No final, realiza-se uma 

avaliação para que todos expressem a importância deste trabalho, no sentido de 

estimular a turma a construir um ambiente mais solidário e de respeito mútuo. 

Público: 80 estudantes ingressantes do Curso de Biologia (1º e 2º semestre de 

2005) 
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2.7 Recepção dos estudantes ingressantes - Curso de Direito 

 

Em atendimento à solicitação do DA e da Coordenação do Curso de Odontologia, 

é realizada a recepção dos estudantes ingressantes do Curso de Odontologia. 

Num primeiro momento, os membros da equipe da DIRES fazem uma breve 

apresentação dos serviços oferecidos pela DIRES e em seguida propõem as 

dinâmicas de apresentação, integração e sobre a importância de ser universitário, 

refletindo sobre a escolha do curso. Então, realiza-se uma dinâmica de 

sensibilização sobre a necessidade de estabelecer atitudes de companheirismo e 

solidariedade entre os colegas, durante todo o tempo do curso. No final, ocorre 

uma avaliação para que todos expressem a importância desse trabalho, no 

sentido de estimular a turma a construir um ambiente mais solidário e de respeito 

mútuo. 

 

Público: 80 estudantes ingressantes no Curso de Direito (1º e 2º semestre de 

2005). 

 

 

3 Programa de Incentivo à Formação de Cidadania 

 

Este programa visa promover eventos educativos e preventivos que possam 

contribuir para a formação pessoal, profissional, ética e política da comunidade 

universitária e assessoria técnica na organização de eventos de caráter 

acadêmico, sócio-político promovido pela comunidade estudantil, na perspectiva 

do exercício de cidadania. 

 

3.1 Assessoria técnica no Processo Seletivo para Empresa Junior do Curso 

de Engenharia Química 
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Trata-se da assessoria técnica realizada pela equipe da DIASE no período de 28 e 

29/11/2002, em atendimento a solicitação dos diretores da COPEQ. Foram 

desenvolvidas técnicas de dinâmicas de grupo como parte do processo de 

seleção, contando com a presença de 45 estudantes; destes, foram selecionados 

15 estudantes do 1º ao 10º períodos do Curso de Engenharia Química.  

 

3.2 Apoio e assessoria aos coordenadores e apoiadores do XXI EMED - 

Encontro Mineiro de Estudantes de Direito  

 

Trata-se de apoio e assessoria aos coordenadores e apoiadores do XXI EMED - 

Encontro Mineiro de Estudantes de Direito, em Abril/2006, com 45 estudantes 

participantes.  Nos dias 18 e 25/04/2006, a equipe de profissionais da DIASE 

desenvolveu dinâmicas de grupo que promoveram o conhecimento mútuo, a 

integração e o despertar da consciência individual e coletiva, a fim de possibilitar a 

concretização do planejamento e organização do evento com sucesso.   

 

3.3 Apoio e assessoria no Seminário de Formação Política  

  

Em atendimento à solicitação do DCE, a equipe de profissionais da DIRES, 

compareceu ao local previsto em 16/04/2006 para a realização do Seminário de 

Formação Política, porém, devido ao resumido número de participantes, não foi 

possível realizar as dinâmicas previstas, mas aproveitou-se o momento para 

discutir sobre as causas do esvaziamento, sendo levantadas algumas situações, 

tais como: reposição de aulas aos sábados, devido à greve e a grande 

desmotivação dos estudantes para participar do movimento estudantil. Na 

oportunidade, foi realizada uma análise crítica da realidade do movimento 

estudanti l em nível local e nacional. Em seguida, a Diretora Estudantil, informou 

aos presentes sobre o processo de construção da Política de Assuntos Estudantis 

e que a mesma será discutida e aprovada nos Conselhos Superiores da UFU, 

deixando inclusive uma cópia da proposta de resolução da política, para 

conhecimento e divulgação junto à comunidade estudantil. Os membros da equipe 
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DIRES coloraram-se à disposição para que em outro momento fossem realizadas 

as atividades programadas, visto que reconhece a importância da formação 

política no processo de adesão de novos membros, a fim de fortalecer o 

movimento estudantil. Sugere-se, inicialmente, que este seminário seja realizado 

com os coordenadores do DCE, e em seguida, ampliar para os DAs e estudantes 

interessados em participar do movimento estudantil.  

Público: 07 participantes. 

 

3.4 Apoio e assessoria aos estudantes e professores do Núcleo Prático de 

Direito no Projeto de Extensão: o Direito achado nos Bairros  

 

A equipe de profissionais da DIASE, no dia 5 de setembro de 2006, desenvolveu 

dinâmicas de grupo que promoveram uma reflexão crítica sobre a importância do 

trabalho em comunidade, o respeito à cultura e as reais necessidades da 

população, para que de fato as trocas de saberes (popular e acadêmico) sejam 

possíveis, num processo de construção coletiva de ensino-aprendizagem.  

 

 

 

4 Programa de Capacitação 

 

Este programa visa a atualização e o intercâmbio profissional nos campos do 

conhecimento científico e das relações interpessoais para fundamentar a prática 

profissional reflexiva e transformadora nas áreas de Serviço Social, Psicologia, 

Esporte e Lazer e Nutrição, assim como o aproveitamento dos crescentes 

recursos tecnológicos necessários para ampliar e agilizar os procedimentos do 

trabalho cotidiano da equipe de profissionais da DIRES. 
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4.1 Participação no grupo de estudo na área de Serviço Social – 

SEAOS/DIASE 

 

No ano de 2001, os profissionais envolvidos no grupo de estudo para atualização 

priorizaram os seguintes temas para discussão: seguridade social; questão 

sindical; e estudo aprofundado da Constituição Federal, fazendo relação com a 

prática social. Tais temas possibilitaram uma preparação teórica para a 

participação no X CBAS, ao mesmo tempo em que vêm sendo objeto de debate 

junto aos profissionais de Serviço Social, visto que supõe que o domínio de tais 

conhecimentos nas relações entre Estado, sociedade e mercado de trabalho é 

exigido para o exercício profissional no mundo contemporâneo. Neste grupo de 

estudo participaram 04 assistentes sociais do SEAOS/DIASE e as reuniões de 

estudo ocorreram nas quartas-feiras pela manhã na sede da II Delegacia 

Seccional de Uberlândia - CRESS/MG 6ª Região. 

 

4.2 Participação no I Curso de Ética em Movimento – SEAOS/DIASE 

 

Este curso foi realizado na sede do Conselho Regional de Serviço Social - 

CRESS/MG, em Belo Horizonte.  A 1ª etapa do curso ocorreu no período de 8 a 

10 de março de 2001, sendo ministradas aulas presenciais acerca dos temas: 

ética e sociedade; ética e instrumentos processuais; e ética e práxis profissional, 

promovendo uma discussão ampliada sobre o fortalecimento e consolidação do 

projeto ético político profissional. A segunda etapa ocorreu nos meses de março e 

abril de 2001, por meio de trabalho em grupo. A terceira e última etapa realizou-se 

em junho de 2001, no Seminário de Encerramento, com apresentação dos 

trabalhos de grupo e fechamento teórico-prático coma presença da assistente 

social e Vice-presidente do CFESS, Léa Lúcia Cecílio Braga. No seminário definiu-

se o conteúdo programático dos sete encontros temáticos, ministrados pelas 

assistentes sociais da sede e do interior que participaram deste curso, sendo 

assim agentes multiplicadores, promovendo uma maior aproximação do 

CRESS/MG com a categoria e possibilitando discussão ampliada com relação à 



 16 

consolidação do projeto ético-político profissional. Neste curso houve a 

participação de 01 assistente social da DIASE, que também ministrou o tema de 

Ética e Sociedade.  

 

4.3 Participação na VI Jornada de Serviço Social – SEAOS/DIASE 

 

A jornada foi realizada no mês de maio de 2001, em comemoração à Semana do 

Assistente Social, promovida pelo CRESS/MG - Curso de Serviço Social da UNIT 

e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e em parceria com a 

Universidade Federal de Uberlândia, Secretaria Municipal de Saúde e Pratic 

Center, o que possibilitou a integração e ampliação das ações realizadas. Um dos 

momentos marcantes foi a Mostra de trabalho do Assistente Social realizada no 

Pratic Center (no terminal Central de ônibus urbanos). No que diz respeito às 

Palestras foram discutidos os temas: desafios e perspectivas da profissão de 

Serviço Social no campo da seguridade social; questões sociais referentes à 

saúde, previdência e assistência social; o trabalho do assistente social nas 

décadas de 70, 80,90 e início de 2000. Os referidos temas desencadearam um 

processo de ensino-aprendizagem sobre a formação do assistente social; e o 

resgate histórico da construção da identidade profissional, a partir de uma visão 

crítica transformadora. Neste evento participaram mais de 250 profissionais, das 

quais 5 Assistentes Sociais do SEAOS/DIASE. 

 

4.4 Participação no Encontro Descentralizado da Região Sudeste – 

SEAOS/DIASE 

 

Trata-se da participação no Encontro Descentralizado da Região Sudeste, 

realizado nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2001, em Uberlândia. O evento contou 

com a presença de representantes dos CRESS/MG/SP/RJ/ES mais 50 

participantes, dos quais estavam presentes 5 assistentes sociais da DIASE. O 

evento foi considerado por seus participantes um momento de crescimento, 

ampliação de conhecimento e integração com o conjunto CFESS/CRESS (Região 
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Sudeste). Constituiu-se num marco histórico, pois, pela primeira vez, o Encontro 

Descentralizado aconteceu no interior, sediado por uma Delegacia Seccional, o 

que demonstrou que o CRESS/6ª Região, representantes dos CRESS da região 

Sudeste e CFESS, acreditaram no trabalho da II Delegacia Seccional de 

Uberlândia. Contou-se com a presença de 7 membros do CFESS, que, em seus 

pronunciamentos, ressaltaram a qualidade do evento realizado pela II Delegacia, 

que recebeu o apoio essencial dos profissionais de base e de estudantes da UNIT 

que se propuseram a participar da organização, para que pudesse alcançar o 

sucesso do evento. Significativas propostas foram levantadas pelos grupos, que 

serão levadas para discussão no XXX Encontro Nacional de CFESS/CRESS. 

 

4.5 Participação no X CBAS – SEAOS/DIASE 

 

O X Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais foi realizado no Rio de Janeiro no 

período de 8 a 12/10/2001 e contou com a presença dos seguintes membros da II  

Seccional de Uberlândia: Pedro Alves Fernandes, Maria de Fátima Oliveira, 

Shirley Pereira Dias e Mônica Resende Ribeiro. O evento ficou acima das 

expectativas e fez perceber a necessidade dos profissionais aprofundarem a 

reflexão da práxis profissional. Foi um congresso que apresentou um grande 

número de trabalhos com qualidade. O tema do evento (Trabalho, direitos e 

democracia: assistentes sociais contra as desigualdades) foi muito bem 

apresentado e articulado nas conferências, mesas redondas e plenárias 

simultâneas, possibilitando uma leitura crítica da realidade. Na oportunidade, 

foram apresentados os desafios postos à categoria dos assistentes sociais no 

enfrentamento do projeto neoliberal em curso, buscando consolidar o projeto  

ético-político profissional no cotidiano da prática social, comprometido com a 

construção de uma nova ordem social mais justa, mais humana e livre. 

Enfatizamos a ousadia da organização, em optar por novos temas tais como: 

serviço social e o poder legislativo; e desigualdade e democracia na Arte e na 

cultura. O evento contou com a participação de aproximadamente 4000 pessoas 

entre profissionais e estudantes.  
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4.6 Participação no I Encontro Temático Regional de Ética Profissional – 

SEAOS/DIASE 

 

O encontro, realizado em 30 de novembro de 2001, foi promovido pelo 

CRESS/MG, por meio da II Delegacia e coordenado pela Comissão Ampliada de 

Ética desta Delegacia. O evento contou com 60 participantes entre profissionais, 

(dos quais estavam presentes 5 assistentes sociais da DIASE), professores e 

estudantes do Curso de Serviço Social da UNIT e UNIUBE. Durante o evento 

foram abordados diversos temas, tais como: o respeito às diferenças e a busca da 

unidade do grupo; os aspectos filosóficos da ética e moral; contextualização 

histórica e o cenário atual do projeto ético-político profissional, além de aspectos 

fundamentais do texto O Serviço Social em tempos de globalização, de Marilda 

Iamamoto, contando com contribuições valiosas dos participantes na 

compreensão da construção histórica da profissão e por fim, nos grupos de 

trabalhos, fez-se uma avaliação crítica acerca dos avanços, dificuldades e 

desafios da concretização do projeto ético-político profissional na prática cotidiana 

do assistente social. 

 

4.7 Participação na Semana do Assistente Social/2002 – SEAOS/DIASE 

 

Trata-se da participação na Semana do Assistente Social, de 14 a 17 de maio de 

2002, momento em que foi realizada a VII Jornada de Serviço Social, tendo como 

tema Serviço Social em Movimento - refletindo o processo de formação e a prática 

profissional numa perspectiva ético-política. No evento, aconteceram as seguintes 

palestras e mesas-redondas: serviço social & legislativo; projeto ético-político com 

enfoque na formação e na prática profissional; a categoria profissional em 

movimento: um novo enfoque sobre sindicato. Durante a VII Jornada de Serviço 

Social a Diretoria da II Delegacia - Gestão Consolidação - apresentou uma Mostra 

de Fotografias referente ao trabalho desenvolvido no período 1999 - 2002, seguida 
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de uma confraternização com a categoria. Finalizando o evento, realizou-se em 

17/5/2002, a solenidade de posse da nova diretoria Gestão Sinergia, no 

Uberlândia Clube aonde foi oferecido um coquetel para a categoria. O evento 

contou com um público de 100 profissionais, das quais 4 Assistentes Sociais da 

DIASE. 

 

4.8 Etapa do processo de planejamento participativo com a equipe da DIVRU, I 

 

Trata-se de uma dinâmica de grupo realizada em 10/7/2002, em que participaram 

25 servidores do Restaurante Universitário e gerência da DIVRU, sob a 

coordenação de Maria Lúcia Costa - Diretora da DIRES e Maria de Fátima Oliveira 

gerente da DIASE e Marina - representante da PROREH, convidada para 

esclarecer dúvidas sobre recursos humanos. Foram desenvolvidas dinâmicas de 

grupo de apresentação, integração e descontração, em seguida foi feito um 

levantamento dos avanços, dificuldades e propostas de mudanças elaboradas em 

conjunto com os participantes. O resultado deste encontro foi sistematizado e 

encaminhado para o Prof. Gabriel H. Muñoz Palafox - Pró-Reitor de Extensão, 

Cultura e Assuntos Estudantis, para as devidas providências. 

 

4.9 Etapa do processo de planejamento participativo com a Equipe da 

DIVRU, II  

 

A II Etapa do processo de planejamento participativo com a equipe da DIVRU 

aconteceu em 28/1/2003 das 14 às 16h, sendo realizadas dinâmicas de grupo, 

buscando uma maior integração dos servidores do Restaurante Universitário - 

Santa Mônica. Em seguida, foi realizado o diagnóstico participativo em que os 

servidores reconheceram os responsáveis pela base, sustentação e cobertura do 

funcionamento do Restaurante Universitário, resgatando assim a identidade e o 

valor do trabalho humano. 
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4.10 Etapa do processo de planejamento participativo com a Equipe da 

DIVRU, III 

 

A 3ª etapa do processo de planejamento participativo com a equipe da DIVRU foi 

realizada em 09/05/2003, das 14 às 16 horas, sendo desenvolvidas dinâmicas de 

integração, descontração e formação de grupos de trabalho para elaboração do 

planejamento coletivo para o biênio 2003-2004, sendo definidas as seguintes 

metas: informatização das portarias; unificação dos cardápios dos restaurantes 

universitários; recursos para manutenção de equipamentos; reforma e 

humanização do espaço físico do Restaurante Universitário. Os servidores 

reconheceram a importância do trabalho desenvolvido pela DIRES, principalmente 

no que diz respeito à integração da equipe de trabalho e a realização do 

planejamento coletivo, visando à melhoria das condições de trabalho e dos 

serviços prestados aos usuários do Restaurante Universitário Santa Mônica.  

 

4.11 Participação do SEAPS no Grupo Vórtice: estudos psicanalíticos da 

Teoria dos Campos – SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação das 5 psicólogas do SEAPS, no Grupo Vórtice: estudos 

psicanalíticos da Teoria dos Campos, desde o ano de 2003. O grupo tem por 

objetivos aprimorar e produzir novos conhecimentos na área psicanalítica, 

enfocando em específico a Teoria dos Campos, por meio do estudo teórico e 

correlacionando com a prática clínica dos integrantes do grupo; propiciar um 

espaço para o compartilhar da multiplicidade de conhecimentos e experiências 

dos participantes do grupo, que são advindos de diversas instituições da cidade                                                                

 

4.12 Participação no curso A função gerencial no mundo contemporâneo: 

gestão de pessoas e resultados - DIASE 

 

Trata-se da participação no Curso - A função gerencial no mundo contemporâneo: 

gestão de pessoas e resultados, realizado pela PROREH/UFU, no período de 4 a 
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8/8/2003. Houve a participação da Gerente da DIASE no Programa de 

Desenvolvimento Gerencial - PDG - oferecido pela PROREH/UFU com objetivo de 

elevar os padrões de qualidade dos serviços prestados pela Universidade, por 

intermédio de um processo de mobilização e capacitação que atinja o corpo 

gerencial das áreas administrativas da instituição. 

 

Palestra: Excelência na Gestão Pública - realizada em 28/4/2003, no anfiteatro do 

Bloco B, Santa Mônica, com o palestrante: Paulo Daniel Barrero Lima do 

Ministério do Planejamento, orçamento e gestão. 

 

Curso: A função Gerencial no Mundo Contemporâneo: gestão de pessoas com 

foco em resultados no período de 04 a 08/08/2003, tendo como facilitador: André 

Teixeira Gontijo da ADDERE - Consultoria em Educação Empresarial - BH/MG. 

 

4.13 Seminário de atualização de análise sócio-econômica -  SEAOS/DIASE 

 

Este seminário foi promovido pela DIASE/DIRES/PROEX, em 11/11/2003, 

pretendeu atualizar e aprofundar aspectos filosóficos, científicos e metodológicos 

relacionados à caracterização sócio-econômica e cultural dos estudantes das 

IFES, promover trocas de experiências entre profissionais assistentes sociais de 

outras IFES - UNB, USP e UFMG/FUMP - e locais - UFU e PMU, visando o 

aprimoramento intelectual e melhoria da qualidade dos serviços prestados aos 

usuários. Durante as apresentações, houve discussões valiosas, na medida em 

que foram reconhecidas questões comuns e formas diferentes de resolver 

situações problemas detectadas no processo de análise sócio-econômica, bem 

como foram socializados os avanços e desafios postos no cotidiano da prática 

social. O evento contribuiu para repensar a prática dos assistentes sociais, 

principalmente do SEAOS/DIASE, visto que está sendo elaborada uma proposta 

de ampliação e reestruturação dos projetos de acesso na UFU (redução e isenção 

na taxa do Vestibular, PAIES e taxa de transferência) e contou com a participação 

de 20 assistentes sociais. 
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4.14 Participação no II Seminário Regional de Ética Profissional/CRESS/MG – 

SEAOS - DIASE 

 

Trata-se da participação no II Seminário Regional de Ética Profissional, realizado 

em 28/11/2003, promovido pelo CRESS/MG, por meio da II D.S./CRESS/MG. No 

evento, inicialmente, foi realizada uma dinâmica de integração, seguida de uma 

palestra interativa sobre o fortalecimento e consolidação do projeto ético-político 

profissional e reflexão crítica acerca dos princípios fundamentais do Código de 

Ética Profissional. Á tarde foram distribuídos os grupos de trabalho, para avaliar 

criticamente os avanços, dificuldades e os desafios da concretização do projeto 

ético-político profissional na prática cotidiana do Assistente Social. Na plenária 

final, os grupos apresentaram os resultados das discussões e fizeram sugestões 

importantes para a Diretoria da II Delegacia. Logo após, houve um momento de 

interação da Representante da Sede do CRESS/MG e Diretoras da II Delegacia 

junto aos participantes; e às 17h30min o evento foi encerrado. Neste evento 

participaram 60 profissionais, das quais 3 Assistentes Sociais do SEAOS/DIASE. 

 

4.15 Participação no IV Curso de Ética em Movimento – SEAOS/DIASE 

 

Trata-se da participação no IV Curso de Ética em Movimento promovido pelo 

CRESS/MG, por meio da II Seccional de Uberlândia nos meses Março e Abril de 

2005, sendo as 1ª e 4ª etapas ministradas por uma assistente social da DIASE, 

com 25 participantes. 

 

4.16 Minicurso - A psicologia da clínica contemporânea – SEAPS/DIASE 

 

Trata-se do minicurso - A psicologia da clínica contemporânea, promovido pelo 

SEAPS/DIASE com 08 participantes, iniciado em dezembro/2005 e tendo 

continuidade no 1º Semestre de 2006. 
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4.17 Minicurso de atualização da metodologia de análise sócio-econômica e 

sua operacionalização – SEAOS/DIASE 

 

Este minicurso foi promovido pela DIASE/DIRES e realizado no período de 14 e 

15 de dezembro de 2005 na UFU, ministrado por 02 assistentes sociais da 

FUMP/UFMG, com a participação de 05 assistentes sociais DIASE/DIRES. 

 

4.18 Curso de capacitação: PROREH/PROEX - Treinamento em serviço para 

atualização da metodologia de análise sócio-econômica e sua 

operacionalização no cotidiano da práxis profissional – SEAOS/DIASE 

 

O curso foi realizado no período de abril a dezembro de 2006 na UFU, ministrado 

por 01 assistente social da FUMP/UFMG, com a participação de seis assistentes 

sociais DIASE/DIRES e ESTES. 

 

4.19 Curso de capacitação: PROREH/PROEX – SEAPS/DIASE 

 

Todos os integrantes do SEAPS, participaram, juntamente com outros(as) 

psicólogos(as) da UFU, do estudo da Psicanálise a partir de casos clínicos e 

práticas/intervenções realizadas na Universidade Federal de Uberlândia. Essa 

atividade faz parte do Programa de Capacitação desenvolvido pela Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos - PROREH, em virtude do novo Plano de Carreiras do Servido 

Público das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES. A equipe SEAPS se 

interessou pela oportunidade, dessa forma, e elaborou e coordenou toda 

realização do projeto, descrevendo os objetivos, metas, procedimentos 

metodológicos, forma de avaliação, escolha dos ministrantes/supervisores e 

assumiram o controle mais direto do funcionamento do curso (questões 

administrativas, financeiras e burocráticas). O referido curso foi realizado durante 

o período de abri l a dezembro/2006. 
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4.20 Participação do SEAPS no II Encontro Nacional de Educação, Saúde e 

Cultura Populares/ENESCPOP 

 

Trata-se da participação de psicólogas do SEAPS no II Encontro Nacional de 

Educação, Saúde e Cultura Populares - ENESCPOP, realizado em junho de 2006, 

com apresentação de Trabalho, na forma de comunicação oral, com o título Ações 

em Saúde Mental direcionadas ao Estudante da UFU, com 45 participantes.  

 

4.21 Participação no VI Fórum Mineiro de Psicanálise - A Ética da 

Psicanálise: do particular ao coletivo – SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação de duas psicólogas do SEAPS, no VI Fórum Mineiro de 

Psicanálise - A Ética da Psicanálise: do particular ao coletivo, realizado em junho 

de 2006, em São João Del Rey. 

 

4.22 Participação no II Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e 

Profissão – SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação de psicólogas do SEAPS, no II Congresso Brasileiro de 

Psicologia: Ciência e Profissão apresentando trabalho na forma de comunicação 

oral e Pôsteres, realizado em setembro de 2006. 

 

4.23 Participação no Encontro de Recursos Humanos: PROREH – 

SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação de psicólogas do SEAPS no Encontro de Recursos 

Humanos promovido pela PROREH, em outubro de 2006. 
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4.24 Participação no Encontro em Homenagem a Fábio Herrmann - 

SEAPS/DIASE 

 

Participação de 5 psicólogas do SEAPS, que também fazem parte do Grupo 

Vórtice: estudos psicanalíticos da Teoria dos Campos, no Encontro em 

Homenagem a Fábio Herrmann, promovido pelo Programa de Pós-Graduação-

Mestrado em Psicologia, do Instituto de Psicologia da UFU, em novembro de 

2006. 

 

4.25 Participação na organização e realização do Encontro 150 anos de 

Sigmund Freud – SEAPS/DIASE 

 

Participação de psicólogas do SEAPS na Organização e Realização do Encontro 

150 anos de Sigmund Freud, promovido por Instituições Psicanalíticas da cidade 

de Uberlândia (das quais fazem parte algumas psicólogas do SEAPS), em 

novembro de 2006. Neste evento participaram 02 psicólogas do SEAPS, 

apresentando trabalho, e psicólogas e estagiárias na forma de ouvintes do evento.  

 

4.26 Participação no V Curso de Ética em Movimento/CRESS/MG – 

SEAOS/DIASE 

 

Participação no 5º Curso de Ética em Movimento promovido pelo CRESS/MG, por 

meio da II Seccional de Uberlândia da realizado em parceria com a II 

Seccional/CRESS/MG, no período de 22 e 23/11 e 8/12/2006, sendo as 1ª, 3ª e 4ª 

etapas ministradas por uma assistente social da DIASE, com 35 participantes. 

 

4.27 Encerramento do I Curso de capacitação: o estudo da Psicanálise a 

partir de casos clínicos e práticas/intervenções – SEAPS/DIASE 

 

Trata-se do encerramento do I Curso de capacitação: o estudo da Psicanálise a 

partir de casos clínicos e práticas/intervenções realizadas na Universidade Federal 
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de Uberlândia, com a vinda da Profª Drª Ana Cristina Figueredo, momento em que 

foram trabalhadas as noções de trabalho institucional e de equipe contidas no livro 

de sua autoria: “Vastas Confusões e Atendimentos Imperfeitos”. Esta atividade 

teve o propósito de: propiciar uma visão crítica de nossos fazeres; estruturar um 

diálogo com reflexões acerca das diversas práticas nos serviços de saúde mental 

da UFU; repensar o lugar e posturas do psicólogo frente às diferentes lógicas e 

éticas concernentes ao exercício profissional em equipes multidisciplinares que 

trabalham na perspectiva da inter e da transdisciplinaridade. Todos os integrantes 

do SEAPS participaram juntamente com outros 9 psicólogos(as) da UFU, sendo 

que e as contribuições da Porfª Ana Cristina Figueiredo foram relevantes para 

refletirmos sobre os embates e desafios com os quais temos no deparado em 

nosso cotidiano. O Curso teve inicio em abril de 2006 e término em outubro de 

2007. 

 

4.28 Participação organização e realização do encontro: O que faz o 

psicanalista – SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação de psicólogas do SEAPS que também fazem parte do 

Grupo Vórtice na organização e realização do encontro O que faz o psicanalista, 

promovido por instituições psicanalíticas da cidade de Uberlândia (das quais 

fazem parte algumas psicólogas do SEAPS), em novembro de 2007. Neste evento 

participaram 01 psicóloga do SEAPS, apresentando o trabalho Efeitos Curativos e 

Centelhas de Cura como norteadores para o encerramento do processo analítico 

em uma instituição pública, e as demais psicólogas e estagiárias participaram na 

forma de ouvintes do evento. 

 

4.29 Participação na XIII Reunião Anual da Sociedade de Psicologia do 

Triângulo Mineiro/SPTM – SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação de uma psicóloga na XIII Reunião Anual da Sociedade de 

Psicologia do Triângulo Mineiro - SPTM em novembro de 2007, que apresentou 
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trabalho relacionado ao atendimento clínico no SEAPS: homofobia: que mal é 

esse? 

 

4.30 Participação no Grupo de Estudos em Psicanálise e Culturas/GEPEC -  

SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação de uma psicóloga no Grupo, na perspectiva da 

abordagem de Freud e Lacan, coordenado por integrantes do Instituto de Letras e 

Lingüística – ILEEL, da Universidade Federal de Uberlândia, com encontros 

quinzenais no ano de 2007 e 2008. 

 

4.31 Participação no grupo de estudos em pesquisa e psicanálise na 

perspectiva da Teoria dos Campos - SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação de uma psicóloga do SEAPS no grupo (Curso de 

Psicologia da UFU coordenado pela professora Maria Lúcia Castilho Romera), em 

2007, e também como uma das coordenadoras da Clínica Freudiana, desde 2005.  

 

4.32 Curso de treinamento de manipuladores de alimentos - DIVRU 

 

Trata-se do curso de treinamento de manipuladores de alimentos, realizado em 

novembro de 2007, com carga horária de 47 horas, com a participação de todos 

os servidores envolvidos na execução dos cardápios do RU Santa Mônica, 

conforme exigência da RDC 216/2004 - ANVISA. 

 

4.33 Curso de capacitação: repensando a prática - aspectos clínicos e 

teórico-metodológicos que fundamentam o serviço de atendimento aos 

estudantes da UFU, II – SEAPS/DIASE 

 

Essa proposta soma-se ao curso de capacitação anteriormente realizado, porém, 

este segundo curso busca focar nas intervenções realizadas no cotidiano dos 
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psicólogos do SEAPS, objetivando fundamentar de forma consistente a prática no 

setor, a transmissão de conhecimentos  para estagiários e ainda, socializar esse 

conhecimento e a estruturação dos serviços de saúde mental para estudantes, 

com as demais Instituições Federais de Ensino Superior- IFES, por meio do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis - FONAPRACE. 

Assim, esse curso visa produzir novos conhecimentos advindos das práticas 

realizadas na instituição e capacitar-nos cada vez mais na perspectiva de uma 

reflexão crítica sobre o ofício psicoterapêutico desenvolvido no SEAPS. O curso 

teve início em 2008 e o término está previsto para 2009. 

 

4.34 Participação III Encontro Nacional de Educação, Saúde e Cultura 

Populares/ENESCPOP – SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação de psicólogas do SEAPS no III Encontro Nacional de 

Educação, Saúde e Cultura Populares - ENESCPOP, realizado em maio de 2008, 

com apresentação de Trabalho, na forma de comunicação oral.    

 

4.35 Participação em evento da Sociedade Brasileira de Psicologia/SBP - 

SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação de psicólogas do SEAPS no evento da Sociedade 

Brasileira de Psicologia – SBP, com apresentação da pesquisa, realizada no 

SEAPS, sobre o perfil dos estudantes universitários atendidos em psicoterapia no 

Setor de Apoio e Orientação Psicopedagógica - SEAPS da Universidade Federal 

de Uberlândia. 

 

4.36 Participação no II Seminário Nacional dos Serviços de Atendimento ao 

Estudante Universitário em Goiânia/GO - SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação de psicólogas do SEAPS no II Seminário Nacional dos 

Serviços de Atendimento ao Estudante Universitário em Goiânia - GO, em junho 
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de 2008. Na oportunidade foram apresentados trabalhos referentes ao serviço de 

Atendimento Psicológico ao Estudante da Universidade Federal de Uberlândia. Foi 

solicitado que a UFU sediasse o III Encontro. 

 

4.37 Participação no evento V Encontro Psicanalítico da Teoria dos Campos - 

SEAPS/DIASE 

 

Trata-se da participação de psicólogas do SEAPS no evento V Encontro 

Psicanalítico da Teoria dos Campos, na cidade de São Paulo em outubro/2008 

com apresentação de trabalho: nas malhas da fantasia - Reflexões sobre um 

instrumento de pesca para a cura em psicanálise e O Tempo da Cura: reflexões 

sobre a cura em Psicanálise. 

 

4.38 Curso de capacitação aperfeiçoamento de profissionais na área 

gastronômica - DIVRU 

 

Trata-se do curso de capacitação aperfeiçoamento de profissionais na área 

gastronômica, realizado em outubro de 2008, com carga horária de 120 h, com 

intuito de evitar monotonia de cardápios e queda na qualidade dos serviços 

prestados.   

 

4.39 Participação na V Semana do Servidor - Conferência de abertura: escola 

em movimento – DIASE/DIRES 

 

Trata-se da participação na V Semana do Servidor - Conferência de Abertura: 

escola em movimento, realizada em 06/10/2008 e na palestra e oficina 

Implantação da Gestão por Competência na Administração Pública realizadas nos 

dias 7 e 8 /10/2008. 
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5 Programa de Pesquisa 

 

Este programa busca produzir conhecimentos acerca da realidade estudantil, 

abrangendo as áreas de Serviço Social, Psicologia, Esporte e Lazer e Nutrição, 

possibilitando análise, compreensão, explicação, previsão e busca de alternativas 

para uma prática crítico-reflexiva de caráter transformador. Para a DIRES, 

pesquisar implica em planejamento e elaboração do conhecimento resultante da 

prática profissional, cuja finalidade é, além da leitura objetiva e profunda da 

realidade, a construção de um acervo teórico-metodológico, condizente com as 

necessidades e interesses da comunidade estudanti l. 

 

5.1 Pesquisa de rendimento acadêmico – 2001 - DIASE 

 

Trata-se de uma pesquisa que tem como grupo-alvo estudantes regularmente 

matriculados inseridos em programas de alimentação, moradia, ou qualquer 

programa que utilize critérios sócio-econômicos de acesso. Ao realizar a pesquisa, 

foi constatado que os bolsistas dos programas de assistência apresentam 

desempenho acadêmico com rendimento igual ou superior, estatisticamente, 

quando comparado aos demais estudantes, apesar das diferenças sócio-

econômicas entre os dois grupos. Isto demonstra que investir na melhoria das 

condições e na qualidade de vida dos estudantes deve ser entendido como 

estratégia das instituições, para melhoria do Ensino Superior. 

 

5.2 II Pesquisa de perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de 

graduação da UFU - 2003/2004,  - DIRES 

 

A II pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação da 

UFU, realizada no ano de 2004 em parceria com o FONAPRACE, constatou-se 

que 41,0% dos estudantes de graduação da UFU pertencem às categorias C, D, e 

E. Porém a UFU conta em 2008, com 13.500 estudantes de graduação, em outras 

palavras, em média, 5535 estudantes representam a parte da população da UFU 
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que, em tese, demanda por assistência estudantil. De acordo com os critérios de 

avaliação sócio-econômica e cultural propostos pelo FONAPRACE, o conjunto 

destes estudantes apresenta uma situação de vulnerabilidade social. A pesquisa 

demonstrou, dentre outros dados, que:  

 

- 36,0% dos estudantes é uma demanda potencial por moradia estudantil;  

 

- 45,6% deslocavam-se de seus lares para a universidade, utilizando transporte 

coletivo; 

 

- 25,5% dos estudantes da UFU, utilizavam a Internet como fonte de informação, 

enquanto 46,8% nunca ou raramente utilizaram o computador na sua vida 

cotidiana, e 43,1% afirmaram não dominar ou contar com noções mínimas de 

conhecimento na área de informática; 

 

- 38,6% dos estudantes da UFU apresentaram dificuldades significativas ou crises 

emocionais no último ano de curso, sendo que 31,6% dos estudantes 

responderam que a vida acadêmica havia sido prejudicada devido às questões 

emocionais, provocando: baixo desempenho acadêmico (44,6%); reprovações 

(26,7%); mudança de curso (10,5%); trancamento parcial ou total (8,7%); risco de 

ser jubilado ou jubilamento em curso anterior (3,1%); 

 

- 33,9% praticam freqüentemente, porém em academias, clubes e outros locais 

particulares e 52,6% dos estudantes da UFU praticam raramente atividades de 

esporte e lazer. 

 

É importante registrar que os dados da pesquisa da UFU são semelhantes aos 

dados da pesquisa nacional e que serviram para subsidiar o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil, aprovado pela ANDIFES em julho de 2007e a criação do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES,pelo MEC,  por meio da 

Portaria Normativa n. 39 de 12 de dezembro de 2007. 
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5.3 Pesquisa de opinião sobre o RU - DIVRU 

 

Trata-se de pesquisa de opinião avaliando a aceitação do cardápio oferecido, cuja 

finalidade principal é avaliar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe 

do Restaurante Universitário. No ano de 2003 foi realizada pesquisa de opinião 

por meio da internet, cujo resultado demonstrou que a refeição servida no 

Restaurante Universitário do Campus Santa Mônica possui uma boa aceitação, 

uma vez que 84% dos participantes da enquete disseram que é uma refeição 

deliciosa e ótima. No ano de 2007, foi realizada outra pesquisa de opinião sendo 

que o resultado também foi bom, pois 79,0% dos participantes da enquete 

avaliaram a refeição como sendo boa. 

 

5.4 Perfil dos estudantes universitários atendidos em psicoterapia no Setor 

de Apoio e Orientação Psicopedagógica – SEAPS, da Universidade Federal 

de Uberlândia 

 

A equipe de profissionais do SEAPS, no ano de 2006, elaborou o projeto de 

pesquisa Perfil dos estudantes universitários atendidos em psicoterapia no Setor 

de Apoio e Orientação Psicopedagógica - SEAPS - Universidade Federal de 

Uberlândia, com protocolo de pesquisa já aprovado no Comitê de Ética da UFU. É 

uma pesquisa documental, na qual foi feita uma sistematização e análise 

quantitativa e qualitativa dos dados coletados nos formulários do Setor de Apoio e 

Orientação Psicopedagógica - SEAPS, respondidos pelos estudantes atendidos 

em psicoterapia, no período de janeiro de 2004 a junho de 2006 e que teve 

continuidade no ano de 2007. Na referida pesquisa constatou-se que 63,1% dos 

estudantes atendidos são oriundos de famílias de baixa condição sócio-econômica 

(1 a 5 s/m  com Classes E, D e C), e  que a demanda por atendimento psicológico 

aumenta a cada ano, de forma significativa, o que está em consonância com o 

cenário mundial mostrado pela Organização Mundial de Saúde. Ao se analisar o 

resultado obtido constatou-se que os estudantes pesquisados chegavam ao setor 
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com queixas de vários sintomas psicológicos, sendo que os mais proeminentes 

são os de ansiedade e angústia e os relacionados à depressão, tais como 

desânimo, auto-estima rebaixada, insegurança, pessimismo, dificuldade de 

concentração nas atividades diárias, dentre outros. As dificuldades de 

relacionamento e as acadêmicas foram citadas de forma significativa, sendo 

reafirmadas em diferentes questões do instrumento de pesquisa, possibilitando, 

assim, uma leitura e análise articulada dos dados. 

 

6 Eventos 

 

6.1 Assessoria técnica à Secretaria Municipal do Orçamento 

Participativo/2001 - DIRES 

 

Trata-se de uma dinâmica de grupo realizada pela equipe interdisciplinar da 

DIASE no dia 19/05/2001 em atendimento ao Secretário Municipal do Orçamento 

Participativo, envolvendo 200 delegados do Orçamento Participativo. Num 

primeiro momento, foi feita a apresentação da equipe da DIASE e do objetivo do 

trabalho a ser desenvolvido. Em seguida, realizou-se um processo de 

sensibilização, seguida da dinâmica da solidariedade com uma construção 

coletiva, visando despertar para a oportunidade de exercitar a cidadania, por meio 

da participação no processo de decisão do orçamento participativo, 

democratizando os recursos públicos. O trabalho da equipe DIRES possibilitou 

também resgatar a importância de cada delegado exercer o seu papel de 

representante dos reais interesses e necessidades de suas comunidades. Com 

isso, a representatividade foi discutida na perspectiva de ser um ato legítimo e 

educativo, que vem sendo conquistada pela luta e participação ativa da sociedade 

organizada. Este ato faz parte da educação cidadã. Neste processo, foi 

demonstrada a importância de resgatar o verdadeiro sentido da solidariedade; ou 

seja, saber cooperar, realizar uma comunicação direta, interagindo com o outro, 

trocando idéias e agir de forma criativa e organizada, sabendo abrir mão das 

questões individuais em prol das questões coletivas, fortalecendo assim, o poder 
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popular ao participar de uma gestão pública e democrática na busca da qualidade 

de vida da população uberlandense. Após a dinâmica, foi feito o compartilhar com 

os participantes, que compreenderam a mensagem e reconheceram o valor do 

trabalho desenvolvido pela equipe DIRES. 

 

6.2 Seminário de planejamento coletivo da Gestão Democracia Pra Valer, I - 

DIRES 

 

Trata-se do I Seminário de Planejamento Coletivo da Gestão Democracia Pra 

Valer, realizado em fevereiro de 2001, com a participação da equipe de 

profissionais da DIASE no apoio e assessoria técnica na condução das dinâmicas 

de grupo e enquanto facilitadores do processo de construção do planejamento 

coletivo. O evento contou com 30 participantes da Administração Superior da UFU 

(Reitor, Vice Reitor, Pró-Reitores e Diretores). Durante o seminário, foram 

desenvolvidas dinâmicas de grupo, possibilitando um início do processo de 

integração dos participantes e o despertar da importância do planejamento 

coletivo. 

 

6.3 Participação no Projeto UFU na Praça/2001 - DIRES 

 

Trata-se da participação efetiva de alguns membros da equipe DIASE no processo 

de criação do Projeto UFU na Praça, desde a sua aprovação na Reunião Setorial 

com os servidores da Reitoria Duque de Caxias, sendo referendado em 

Assembléia do SINTET nas diversas reuniões com as Entidades Estudantis - DCE 

e APG - e docentes – ADUFU, até a composição da Comissão de Mobilização 

pela Universidade Pública, formada por representantes técnicos administrativos, 

docentes e discentes.  A partir da formação desta comissão, foram realizadas 

várias reuniões para organizar o evento UFU na Praça, que aconteceu na Praça 

Tubal Vilela, das 9 às 21h, em 15 de outubro 2001, contando com um público de 

aproximadamente 5000 pessoas. Montou-se um palco central e várias barracas 

distribuídas por toda a praça desenvolvendo as seguintes atividades e serviços: 
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abraço fraternal; aferição de pressão arterial e tipagem sanguínea; exposição de 

pesquisas com animais; aulas públicas; avaliação da qualidade do ar; 

brinquedoteca; barraca - cine UFU (filmes e vídeos); exposições sobre o ensino, 

pesquisa e extensão da UFU por meio de cartazes, fotos, trabalhos artísticos, 

pesquisas científicas; lançamento de livros; mostra dos museus; oficinas de 

desenho, histórias, pinturas, fantoches e pipas; painel interativo; apresentações 

culturais de teatro dançam e música, com a participação da Orquestra Camargo 

Guarnieri, Coral da UFU e show musical com servidores da UFU, artistas locais 

(ex-alunos da UFU). O evento UFU na Praça foi uma das manifestações mais 

importantes realizadas no período da greve, não apenas em nível local, mas 

reconhecida nacionalmente pelo comando de greve, pois tanto a comunidade 

interna e externa teve a oportunidade de entrar em contato com a realidade da 

universidade pública, reconhecendo o seu valor enquanto instituição de Ensino 

Superior e a relevância social da UFU. Neste sentido, membros da comunidade 

interna e externa sugerem que o projeto UFU na Praça seja um evento anual e 

institucionalizado pela UFU. 

 

6.4 Participação no evento UFU na Praça/2003 - DIRES 

 

Trata-se da participação no evento UFU na Praça, coordenado por uma comissão 

de servidores, com participação de vários membros da Equipe DIRES. Contou-se 

com a participação de várias unidades acadêmicas e administrativas da UFU, que, 

durante todo o dia, prestaram serviços e informações à população em geral, além 

da realização de várias atividades artístico-culturais no palco central, culminando 

com a oração ecumênica de Ação de Graças às 17h. A partir das 18h30min, 

houve o fechamento das atividades com o show de MPB, com Artistas da Terra 

(Rogério, Luis Salgado, Carlin de Almeida, Viviane dos Guimarães e Banda Bi Vy 

Wey) que, gentilmente, se apresentaram sem ônus para a instituição, em 

comemoração aos 25 anos de Federalização da UFU. O evento foi um sucesso e 

possibilitou resgatar o papel social desta instituição pública de Ensino Superior 
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para Uberlândia e região, ao mesmo tempo em que houve o reconhecimento e o 

interesse do público por este projeto. 

 

6.5 Participação na Mostra UFU no Shopping - DIRES 

 

Trata-se da participação na Mostra UFU no Shopping, coordenada por uma 

comissão de servidores. Contou com a participação de várias unidades 

acadêmicas e administrativas da UFU, que, durante dois dias, realizaram mostra 

de inovações tecnológicas da agricultura no Cerrado e distribuição de mudas, 

mostra fotográfica, exposição de arte e decoração, prestações de serviços 

(medição de pressão arterial, prevenção sobre saúde bucal, informações sobre 

transplantes de órgãos) e divulgação dos serviços prestados pelas diversas 

unidades da UFU. O evento foi um sucesso e contou com o apoio irrestrito da 

Diretora de Marketing - Juliana Lessa Freitas Casasanta. O evento possibilitou um 

espaço de aproximação da universidade com a sociedade, resgatando assim o 

papel social desta instituição pública de Ensino Superior para Uberlândia e região, 

em comemoração aos 25 anos de Federalização da UFU. 

 

6.6 Seminário de Assuntos Estudantis, I - DIRES 

 

Trata-se do I Seminário de Assuntos Estudantis realizado no período de 12 a 

14/11/2003, coordenado e organizado pela Comissão de Política de Assuntos 

Estudantis. Participaram como debatedores a Reitoria, PROEX, DIRES, DIASE, 

DIESU, DIVRU, DCE, FAEPU, representantes do MEC, do FONAPRACE, da 

Secretária Nacional de Esporte Educacional e do Deputado Federal Gilmar 

Machado. Os temas abordados foram: desafios e perspectivas das políticas de 

assuntos estudantis nas IFES; políticas públicas para o desenvolvimento do 

esporte e lazer universitário; construindo uma política de restaurante universitário 

na UFU; organização, desafios e possibilidades do esporte e lazer universitários; 

grupos temáticos de trabalho (para analisar a proposta de resolução de política de 

assuntos estudantis e dar sugestões). Na plenária final, foram apresentadas as 
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contribuições dos grupos de trabalhos temáticos e considerações gerais do 

seminário. O evento apresentou uma programação de grande qualidade, 

democratizando as informações e ampliando o debate sobre a importância dos 

assuntos estudantis nas IFES. Contou-se com a presença da Administração 

Superior em todos os momentos e de muitas lideranças do movimento estudantil 

que deram contribuições valiosas para a proposta de resolução. 

 

6.7 Participação na II Semana Acadêmica/2005 - DIRES 

 

Trata-se da participação na II Semana Acadêmica, de 10 a 13 de maio de 2005, 

sendo realizadas as seguintes Oficinas:  

 

- Ética na Formação Profissional - 40 participantes (11 e 12/5/2005 - ministrada 

pela Assistente Social - Maria de Fátima Oliveira - DIASE) 

 

- Sexualidade: relação do ser consigo mesmo, com o outro e com o mundo - 40 

participantes (11/5/2005 - ministrada pela assistente social - Marilza Helena 

Betanho e pela Psicóloga Maria de Lourdes Pereira Costa - DIASE) 

 

6.8 Participação na Comissão organizadora do II ENESCPOP/2006 - DIASE 

 

Trata-se da participação de 01 assistente social da DIASE/DIRES e 06 estagiários 

de Psicologia do SEAPS na Comissão organizadora do II ENESCPOP/2006 - 

Comissão de Comunicação. 

 

6.9 Participação da DIRES no Fórum PROEX 

 

Trata-se da participação de membros da Equipe DIRES no Fórum PROEX, 

composto pelo Pró-Reitor da PROEX, diretores, gerentes, chefes de setores, 

assessores, servidores e estagiários da PROEX, que se reúnem quinzenalmente 

para discutir e tirar encaminhamentos sobre questões administrativas, técnicas, 
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avaliativas, de comunicação, discussão de projetos dentre outras atividades da 

PROEX (2006 a 2008). 

 

6.10 Participação no Projeto de Capacitação dos Técnicos 

Administrativos/PROREH - Módulo: ética no serviço público – 2006 

 

Trata-se da participação no Projeto de Capacitação dos Técnicos-

Administrativos/PROREH - Módulo: ética no serviço público, no período de 2 a 26 

de maio 2006, com participação de 68 vigilantes e porteiros da UFU. O referido 

módulo foi ministrado por uma assistente social da DIASE. A proposta do módulo 

visou desenvolver um processo teórico-prático sobre o tema da ética no serviço 

público, refletindo criticamente sobre os desafios de ser servidor público, tendo por 

base os princípios e valores éticos nas relações profissionais, promover momentos 

vivenciais e reflexivos com os servidores do setor de vigilância da UFU, discutindo 

criticamente sobre situações problemas que envolvem a ética nas relações de 

trabalho no cotidiano da prática profissional na busca de soluções coletivas.  

 

Diante destes objetivos, o módulo foi realizado com sucesso, em atendimento às 

necessidades dos servidores do setor de vigilância da UFU, fornecendo subsídios 

teórico-práticos, de maneira dinâmica e interativa, junto aos participantes, num 

processo de construção coletiva e aprendizagem mútua, visando resgatar a 

importância da ética na vida pessoal e profissional. 

 

6.11 Encontro Temático de Saúde Mental do FONAPRACE, I & Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis/2007 -  

SEAPS/DIASE 

 

Foi promovido pelo SEAPS, com o apoio da PROEX – DIRES - DIASE o I 

Encontro Temático dos Representantes dos Serviços de Atenção à Saúde 

Mental/Ações Psicopedagógicas dos Estudantes Universitários da IFES - Regional 

Sudeste. Realizado na Universidade Federal de Uberlândia - UFU, nos dias 25 e 



 39 

26 de maio de 2007. As discussões tiveram por meta, contribuir para uma maior 

interlocução entre os profissionais das IFES, visando o aperfeiçoamento e 

fortalecimento dos serviços, bem como o encaminhamento de propostas para a 

continuidade dos encontros temáticos, no contexto do FONAPRACE - no âmbito 

da regional sudeste e, posteriormente, no âmbito nacional. Estiveram presentes no 

encontro: psicólogos(as), psiquiatras e assistentes sociais das seguintes 

instituições: UFOP, UFRJ, UNIFESP, UFES, CEFET- MG (Unidade Araxá) e 

CEFET- MG (Unidade Belo Horizonte), CEFET Ouro Preto e UFU, totalizando 21 

participantes. 

 

6.12 Participação na V Semana Acadêmica/2008 - DIASE 

 

Trata-se da participação na V Semana Acadêmica, de 6 a 11 de outubro de 2008, 

com apresentação da comunicação oral no trabalho: A dimensão ético-política da 

filosofia da liberdade: um estudo da filosofia da liberdade em Sartre e da filosofia 

da libertação em Dussel no mundo globalizado e de exclusão. 

 

7 Participação da Equipe DIRES nos Conselhos Superiores/UFU e 

Comissões de Trabalho e Atividades Institucionais  

 

7.1 Participação no Conselho de Extensão, Cultura e Assusntos Estudantis- 

CONSEX 

Trata-se da participação de três Técnicos Administrativos da Equipe DIRES – 

Izi lda Cardoso Costa (2004-2007), Léia Souza Alves de Araújo (2000 – 2004)e 

Maria Lúcia Costa Marquez (2000 – 2007), eleitas em Assembléia do SINTET. O 

CONSEX  é o órgão consultivo e deliberativo da UFU em matéria de extensão, 

culturas e assuntos estudantis. As reuniões foram marcadas por discussões 

relevantes sobre os assuntos em pauta, respeitando a diversidade, buscando 

sempre o consenso e as melhores propostas, resultando na elaboração da 

Proposta de Resolução da Política de Assuntos Estudantis da UFU.   
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7.2 Participação no Conselho Diretor – CONDIR/UFU 

 

Trata-se da participação de dois membros da Equipe DIRES– Izilda Cardoso 

Costa no CONDIR, no período de (2000-2002) e Léia Souza Alves de Araújo 

(2000-2002). O CONDIR é órgão consultivo e deliberativo da UFU em matéria 

administrativa, orçamentária, financeira, de recursos humanos e materiais. 

 

7.3 Participação no Conselho Superior – CONSUN/UFU 

Trata-se da participação de um membro da equipe DIRES- Maria de Fátima 

Oliveira -  representante dos técnicos-administrativos no CONSUN (período 2000 

– 2004  e eleita para o período 2008-2010). O CONSUN é órgão máximo de 

função normativa, deliberativa e de planejamento da UFU. 

 

 

7.4 Participação na Comissão de Elaboração do Regimento Interno do 

CONSUN 

 

Trata-se da participação de um membro da Equipe DIRES(Maria de Fátima 

Oliveira) na Comissão de Elaboração do Regimento Interno do CONSUN. 

 

 

7.5 Comissão de elaboração da Política de Assistência Estudantil  

 

Trata-se da Comissão de Elaboração da Política de Assistência Estudantil - 

Portaria: 531 de 26/6/2002, com realização de 25 reuniões de trabalho, marcadas 

por discussões acirradas sobre os assuntos em pauta, respeitando a diversidade, 

buscando sempre o consenso e as melhores propostas, resultando na elaboração 

da Proposta de Resolução da Política de Assuntos Estudantis da UFU. Esta 

comissão, por ser formada por técnicos-administrativos (dos quais sete são da 

DIRES), docentes e discentes, promoveu um debate rico e crítico, com olhares 
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diversos sobre o mesmo tema: assuntos estudantis na UFU. Este fato propiciou 

troca de experiências num processo de produção de qualidade e sempre visando 

o crescimento da instituição como um todo. Esta comissão promoveu o I 

Seminário de Assuntos Estudantis, realizado no período de 12 a 14 de novembro 

de 2003, visando ampliar o debate e colher sugestões no processo de construção 

da política de assuntos estudantis e encaminhar a proposta de resolução para 

apreciação e aprovação nos conselhos superiores da UFU.  

 

7.6  Comissão para elaborar estudos de políticas para aumentar os níveis de 

Inclusão Social na UFU. 

 

Trata-se da participação de um membro da DIASE/DIRES (Maria de Fátima 

Oliveira)na I Comissão para elaborar estudos de políticas para aumentar os níveis 

de inclusão social na UFU. Portaria 836/03 de 29/8/2003. 

 

7.7 Comissão de Inclusão Social, Étnica e Racial 

 

Trata-se da participação de um membro da DIASE/DIRES (Maria de Fátima 

Oliveira), no período de abril a dezembro de 2006, conforme Portaria 379/2006, da 

Comissão de Inclusão Social, Étnica e Racial. 

 

7.8 Participação na Comissão Permanente de Avaliação - CPA/UFU 

 

Trata-se de participação na Comissão Permanente de Avaliação - CPA/UFU, 

Portaria 814/2004 de 14 de julho de 2004  e Portaria 302/2005 de 08/04/2005. 

Iniciou-se os trabalhos desta comissão em 16 de dezembro 2004 que conta com a 

participação de dois membros da Equipe DIASE: Maria de Fátima Oliveira e Léia 

Souza Alves de Araújo, representantes dos técnicos-administrativos - PROEX. 

 

7.9 Comissão Eleitoral para criação da Comissão de Supervisão do Plano de 

Carreira dos Técnicos Administrativos da UFU 
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Trata-se da participação de um membro da DIASE/DIRES (Maria de Fátima 

Oliveira)da comissão eleitoral para criação da Comissão de Supervisão do Plano 

de Carreira dos Técnicos-administrativos da UFU.  PERÍODO: 12/08 a 16/09/2005 

 

 

7.10 Núcleo de Cultura Política e Filosofia – PROREH - 2005 

 

Trata-se da participação de um membro da DIESU/DIRES (Izilda Cardoso Costa)  

do Núcleo de Cultura Política e Filosofia – PROREH, em 2005. 

 

7.11 Participação da DIRES no Fórum PROEX  

 

Trata-se da participação de membros da Equipe DIRES no Fórum PROEX, 

composto pelo Pró-Reitor da PROEX, diretores, gerentes, chefes de setores, 

assessores, servidores e estagiários da PROEX, que se reúnem quinzenalmente 

para discutir e tirar encaminhamentos sobre questões administrativas, técnicas, 

avaliativas, de comunicação, discussão de projetos dentre outras atividades da 

PROEX, a partir de 2006. 

 

7.12 Comissão de Política de Estágios da PROEX 

 

Trata-se da participação da  psicóloga do SEAPS/DIASE – Léia Souza Alves de 

Araújo, na Comissão de Política de Estágios da PROEX. Período: 2007  

 

7.13 Participação na Comissão de Expansão da UFU - 2007 

 

Trata-se da participação de um membro da equipe da DIRES – Maria de Fátima 

Oliveira  que atuou  nos trabalhos da Comissão de Expansão da UFU, realizada 

no período de outubro a dezembro de 2007. 
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7.14 Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - FONAPRACE, - 2001 

 

Trata-se da participação de um assistente social da DIASE/DIRES ( Maria Lúcia 

Costa) na Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - FONAPRACE, realizado no período de 03 a 06 de 

Abril de 2001 em Recife – PE  e no período de 20 a23/11/2001 em Aracaju-SE. 

 

7.15 Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - FONAPRACE,  - 2002 

 

Trata-se da participação da assistente social da DIASE/DIRES ( Maria Lúcia 

Costa) na Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - FONAPRACE, realizado no período de 08 a 11 de 

Abril de 2002 em Campo Grande – MS  e no 2ºsem/2002 em Vitória -ES. Na 

oportunidade a referida representante da UFU foi eleita Coordenadora da Regional 

Sudeste para o período 2002-2003. 

 

7.16 Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - FONAPRACE,  - 2004 

 

Trata-se da participação da Diretora de Assuntos Estudantis, assistente social   

Maria Lúcia Costa, na Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - FONAPRACE, realizado no período de 13 a 16 de 

Abril de 2004 em Goiânia– GO e no período de 19 a 22/10/2004 em São Luiz do 

Maranhão-MA. 

 

7.17 Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - FONAPRACE, I - 2005 
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Trata-se da participação da assistente social da DIASE/DIRES ( Maria de Fátima 

Oliveira ) na I Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - FONAPRACE, realizado no período de 06 a 08 de 

julho de 2005 em Cuiabá - MT. 

 

7.18  Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis – FONAPRACE - 2006 

 

A Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos Comunitários e 

Estudantis - FONAPRACE foi realizada no período de 03 a 5 de maio de 2006 em 

Curitiba/ PR  e no período de 18 a 20 de outubro de 2006 em Rio Branco - AC, 

com a participação da Diretora de Assuntos Estudantis da UFU- Maria Lúcia Costa 

Marquez e a Técnica em Desportos da DIESU/DIRES – Izilda Cardoso Costa, 

sendo discutidos os seguintes temas: assistência estudantil na conjuntura 

nacional, proposta de projeto de esportes para as IFES, dentre outros. Neste 

fórum foram realizadas as eleições para coordenação nacional e coordenações 

regionais. Para a coordenação da Regional Sudeste foi eleito um profissional da 

UFOP e na vice-coordenação a assistente social da DIRES/PROEX/UFU – Maria 

Lúcia Costa Marquez. 

 

7.19 Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis – FONAPRACE - 2007 

 

Trata-se da Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - FONAPRACE, realizada em maio de 2007 em Brasília 

- DF, com a participação da Diretora de Assuntos Estudantis da UFU - Maria 

Lúcia Costa Marquez   e Izi lda Cardoso Costa. Realizou-se ainda  a Reunião da 

Regional Sudeste no período de 18 a 20 de outubro de 2007, em São Carlos - SP, 

com a participação da Diretora de Assuntos Estudantis da UFU - Maria Lúcia 

Costa Marquez, e a Assistente Social Elaine de Rezende. 
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7.20 Participação na elaboração do Plano Nacional de Assitência Estudantil  

 

Desde 2001, o FONAPRACE vem desenvolvendo a proposta do Plano Nacional 

de Assistência Estudantil, porém  na Reunião do FONAPRACE em Brasília em 

maio/2007, o  Presidente da ANDIFES - Profº Arquimedes Diógenes Ciloni (Reitor 

da UFU), solicitou ao referido fórum, enquanto órgão assessor da ANDIFES a 

proposta do Plano Nacional de Assistência Estudantil.  O Plano foi revisto  pelos 

membros do FONAPRACE, com a colaboração de  Assistentes Sociais da 

UFU(Maria Lúcia Costa Marquez, Maria de Fátima Oliveira e Marilza Helena 

Betanho), UFF(Jovina Maria de Barros Bruno), UNIRIO (Mônica Valle de 

Carvalho) e Corina Martins Espíndula (Coordenadora do FONAPRACE). Em 

reunião da ANDIFES em jul/2007, o referido plano foi aprovado e em  Dez/2007 o 

MEC criou o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, por meio da 

Portaria Normativa nº 39 de 12 de dezembro/2007. 

 

7.21 Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis – FONAPRACE (2008) 

 

Trata-se da 43ª Reunião Anual de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - FONAPRACE, realizada no período de 13 a 15 de 

maio de 2008 em Ouro Preto - MG, em comemoração aos 20 anos do 

FONAPRACE, com a participação da Gerente da DIASE(Maria de Fátima Oliveira) 

e da Diretora de Assuntos Estudantis da UFU (Maria Lúcia Costa Marquez). Neste 

ano realizou-se ainda  a 44ª Reunião de Trabalho do Fórum Nacional de Assuntos 

Comunitários e Estudantis - FONAPRACE, no período de 15 a 17 de outubro de 

2008, em Manaus - AM, com a participação da Diretora de Assuntos Estudantis da 

UFU. 
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8 Programa de Acesso - SEAOS/DIASE 

 

Este programa visa possibilitar o acesso dos candidatos de baixa condição 

socioeconômica da comunidade interna e externa nos processos seletivos da 

UFU, na perspectiva de inclusão social e exercício de cidadania. 

 

8.1 Projeto de redução e isenção na taxa do Vestibular 

 

Este projeto é destinado aos candidatos de baixa condição socioeconômica da 

comunidade interna e externa, que já concluíram o Ensino Médio ou equivalente. 

No período de 2001 a julho de 2008 foram atendidos 38.342 candidatos, com 

média de 5477 candidatos atendidos por ano. 

 

8.2 Projeto de redução e isenção na taxa do PAIES 

 

Esta proposta destina-se aos candidatos de baixa condição socioeconômica da 

comunidade interna e externa, matriculados na rede oficial de ensino médio ou 

equivalente. No período de 2001 a 2007 foram atendidos 39533 candidatos, com 

média de 5647 candidatos atendidos por ano. 

 

 

8.3 Projeto de redução na taxa do Exame de Transferência 

 

O projeto é destinado aos candidatos de baixa condição socioeconômica da 

comunidade interna e externa, que concluíram com aprovação nas disciplinas do 

1º, 2º e 3º quadrimestres, ou 1º e 2º semestres ou 1º ano letivo, do respectivo 

curso superior. No período de 2001 a 2007 foram atendidos 258 candidatos, com 

média de 86 candidatos atendidos por ano. 
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8.4 Projeto de redução e isenção na taxa do Processo Seletivo Especial, na 

modalidade de Ensino a Distância 

 

Esta ação destina-se aos candidatos de baixa condição socioeconômica da 

comunidade interna e externa, que já concluíram o Ensino Médio ou equivalente. 

Em 2006 foram atendidos 41 candidatos no projeto piloto para o Curso de 

Administração, em nível de graduação nesta modalidade. 

 

8.5 Projeto de orientação e informação ao público externo 

 

Este projeto é oferecido à comunidade  externa sobre os procedimentos 

necessários para a realização da análise socioeconômica na redução e isenção 

das taxas dos processos seletivos da UFU. No período de 2001 a setembro de 

2008, foram atendidos 39.305 usuários da comunidade externa, com média de 

4913 usuários por ano. 

 

 
 
9 Programa de Permanência na Área Social - SEAOS/DIASE  

  

Este programa visa possibilitar a permanência e conclusão de curso dos 

estudantes de baixa condição socioeconômica dos diversos cursos da UFU, por 

meio do desenvolvimento de projetos de assistência social em atendimento às 

necessidades básicas e na promoção de ações educativas e preventivas na 

perspectiva de inclusão social e exercício de cidadania. 

 

9.1 Projeto de Bolsa Alimentação 

 

Esta ação pretende atender o estudante de baixa condição socioeconômica em 

suas necessidades básicas de alimentação, contribuindo para a sua permanência 

na Universidade, na perspectiva da inclusão social e do exercício da cidadania. No 

período 2001 e 2002, foram liberadas 1300 bolsas para estudantes de graduação 
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por ano. No período 2003 a 2006 foram liberadas mais 35 bolsas para estudantes 

da graduação e 20 bolsas para a pós-graduação, totalizando 1355 bolsas por ano. 

Com a criação do Campus do Pontal no período de 2007 e 2008, foram acrescidas 

137 bolsas, totalizando 1492 bolsistas. A cada ano são repostas em média 350 

bolsas com os cortes dos bolsistas que concluíram os cursos. É importante 

registrar que desde 2003 existe uma demanda não atendida de aproximadamente 

500 estudantes com CSE C.  

 

9.2 Projeto de Bolsa Moradia  

 

Este projeto busca oferecer uma bolsa complementar referente à moradia, 

destinada aos estudantes de baixa condição socioeconômica, cuja família reside 

fora de Uberlândia. No período de 2001 a junho de 2006, foram liberadas em 

média 65 bolsas no valor de R$50,00 por mês. A partir de julho de 2006 o valor 

passou a R$100,00, sendo realizado o recadastramento de todos os bolsistas e da 

lista de espera e em dezembro de 2006 ampliou-se para 100 bolsistas. Com a 

criação do Campus do Pontal no período de 2007 e 2008, foram acrescidas 40 

bolsas, totalizando 140 bolsistas.  

Nos casos de trancamento, conclusão de curso, desistência e outros, o bolsista é 

substituído por estudantes da lista de espera em média de 7 por ano.  

 

9.3 Projeto de Bolsa CELIN 

 

Esta ação é direcionada aos estudantes de baixa condição socioeconômica 

regularmente matriculados e freqüentando os cursos oferecidos pela Central de 

Línguas - CELIN, na perspectiva da inclusão social e do exercício de cidadania.  

No período de 2001 a 2004, foram liberadas em média 141 bolsas. Porém, devido 

às dificuldades financeiras da CELIN, no período de 2005 a 2008, houve redução 

do número de bolsas para em média 60 por ano. (redução de 50 ou 75%)  
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9.4 Projeto de empréstimo do instrumental odontológico 

 

O projeto oferece aos estudantes de baixa condição sócio-econômica, a partir do 

4º período do Curso de Odontologia, contribuindo para realização da prática 

acadêmica. No período de 2001 a 2008, foram liberados em média 06 

instrumentais por ano. Em 2008, foram adquiridos 32 novos jogos completos de 

instrumentais odontológicos, com as verbas do PNAES, que serão liberados a 

partir do 1º semestre de 2009. 

 

9.5 Projeto de redução das taxas de expediente/UFU 
  

Este projeto visa atender a Resolução n.º 97 do Conselho Diretor, que 

regulamenta e atualiza as taxas de expediente da UFU, tais como: matrícula de 

ingressante, expedição de diploma, inscrição no exame de transferência, matrícula 

extemporânea, dentre outras. A Resolução, em seu Art. 2º, prevê o atendimento 

ao aluno de baixa renda, que poderá ter redução de 50% ou de 75% nas taxas, de 

acordo com a avaliação sócio-econômica realizada pala DIASE/DIRES/PROEX.  

No período de 2001 a setembro de 2008, foram atendidos 1071 estudantes, com 

média de 153 por ano. 

 

9.6 Projeto de orientação aos estudantes estrangeiros do PEC-G 

 

Esta ação visa propiciar apoio e assistência ao estudante conveniado, 

contribuindo para sua adaptação cultural e social, além de realizar 

acompanhamento no seu desempenho acadêmico, mantendo contato permanente 

com a SESU/MEC. No período de 2001 a julho de 2007, foram atendidos 09 

estudantes estrangeiros, pois desde 1999 o convênio não foi renovado, o que veio 

acontecer somente em setembro de 2007, sendo o projeto assumido pelo Setor de 

Assessoria de Relações Internacionais. 
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9.7 Projeto de orientação social aos estudantes da UFU e familiares  

 

O projeto busca prestar orientações aos estudantes e familiares, em seus 

aspectos bio-psico-social e cultural, discutindo as possibilidades de ampliar as 

perspectivas de vida e as possíveis soluções das dificuldades que interferem na 

vida acadêmica tais como: estágio, assistência odontológica e médica, 

atendimento psicológico, prestar informações sobre pensionatos, alimentação, 

moradia e outras IFES, fazendo os devidos encaminhamentos para a comunidade 

interna e externa. No período de 2001 a setembro de 2008, foram realizadas 

aproximadamente 11.688 orientações sociais com média de 1461 usuários 

atendidos por ano. 

 

9.8 Projeto de Ações Educativas e Preventivas 

 

Pretende-se oferecer cursos, oficinas, palestras, possibilitando reflexões sobre 

temáticas de acordo com as necessidades da (comunidade interna e externa) na 

área de Serviço Social. 

 

9.8.1 Oficinas de Ética para os estudantes do IV ano do Curso de Serviço 

Social - UNIT 

 

Trata-se da participação de um membro da DIRES na realização de duas oficinas 

de ética para os estudantes do 4º ano do Curso de Serviço Social da UNIT nos 

dias 21 e 22 de novembro de 2001 com 40 participantes em parceria com a II 

Delegacia Seccional/CRESS/MG, com os objetivos: de sensibilizar os futuros 

profissionais Assistentes Sociais, sobre a importância da ética consigo mesmo, 

com o outro e com o mundo circundante e refletir sobre a importância dos 

princípios éticos fundamentais da profissão de Serviço Social. A referida oficina 

visa estimular o estudante no aprofundamento do conhecimento e uso diário do 

código de ética profissional e atuarem de acordo com a Lei 8662/93, contribuindo 

assim na formação ético-político-profissional. As coordenadoras da oficina foram 
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duas assistentes sociais(Maria de Fátima Oliveira e Elisete Aparecida Ferreira 

Marciano) da DIASE/DIRES. 

 

9.8.2 Palestra sobre Ética e Práxis Profissional - Rodada de estudos com os 

Assistentes Sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  

 

Trata-se de palestra sobre Ética e Práxis Profissional - Rodada de estudos com os 

assistentes sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizada 

em 2 de agosto de 2002, com 20 participantes. A atividade foi ministrada por uma 

assistente social (Maria de Fátima Oliveira)da DIASE/DIRES. 

 

9.8.3 Oficina Metamorfose 

 

A Oficina Metamorfose foi promovida pela Gerência Executiva do INSS/Uberlândia 

e realizada em 15 de abril de 2003 das 15 às 17h, tendo como facilitadoras as 

assistentes sociais - Maria de Fátima Oliveira e Maria Inês Moreira, contando com 

a participação de 45 servidores do INSS do atendimento ao público de Uberlândia. 

A oficina teve como objetivo: desencadear um processo de reflexão crítica a fim de 

despertar os servidores públicos do INSS para as grandes transformações do 

mundo contemporâneo globalizado e de exclusão e prepará-los para receber os 

novos servidores recém-aprovados no último concurso público. 

 

9.8.4 Palestra: serviço social e mercado de trabalho, na VIII Jornada de 

Serviço Social/UNIT – 2003 

 

Trata-se da palestra Serviço Social e Mercado de Trabalho, na VIII Jornada de 

Serviço Social/UNIT, em 15 de maio 2003 no Campus Novo da UNIT, das 19h às 

22h. Foi uma palestra interativa que promoveu reflexões sobre as grandes 

transformações do mundo contemporâneo globalizado e de exclusão e o papel do 

profissional Assistente Social na construção de uma nova ordem social, mais 

justa, igual e livre. Palestra ministrada por uma assistente social (Maria de Fátima 
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Oliveira) da DIASE/DIRES, contando com 30 participantes entre alunos do curso 

de Serviço Social da UNIT e profissionais. 

 

9.8.5 Oficina ética & violência - Curso de formação da Patrulha de 

Atendimento Multidisciplinar em situações de violência intrafamiliar - PAM 

 

Trata-se da Oficina Ética & Violência - Curso de Formação da Patrulha de 

atendimento multidisciplinar em situações de violência intrafamiliar - PAM, 

realizada em 28 de outubro de 2003 com 30 participantes. Trata-se de uma oficina 

realizada em atendimento a solicitação da coordenadora do SOS Mulher - Cláudia 

Guerra - desencadeando uma reflexão crítica acerca da atuação ética dos 

profissionais da PAM - Patrulha de Atendimento Multidisciplinar de Uberlândia, no 

combate à violência familiar. A oficina foi ministrada por uma Assistente Social 

(Maria de Fátima Oliveira) da DIASE/DIRES, contanto com 45 participantes 

(policiais, assistentes sociais, psicólogos e voluntários), que participam da 

PAM/Uberlândia. 

 

9.8.6 Oficina ética na formação profissional - II Semana Acadêmica da 

Universidade Federal de Uberlândia 

 

Trata-se da Oficina Ética na Formação Profissional, realizada no período de 11 e 

12 de maio de 2005, na II Semana Acadêmica da Universidade Federal de 

Uberlândia (30 participantes) ministrada por uma Assistente Social (Maria de 

Fátima Oliveira) da DIASE/DIRES. 

 

10 Programa de Permanência na Área Psicológica -– SEAPS/DIASE  

 
 

10.1 Projeto de plantão recepção e triagem psicológica  
 

Trata-se de uma modalidade de atendimento aberta a todos os estudantes de 

graduação, pós-graduação strictu sensu e Escola Técnica de Saúde - ESTES da 

UFU, regularmente matriculados ou não. É uma sessão de  acolhimento ao 
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estudante que apresenta transtornos emocionais urgentes e é também um 

espaço aberto no SEAPS para que o estudante possa ter um primeiro acesso 

aos serviços psicológicos de forma mais rápida. Com a implantação do Plantão-

Recepção, percebemos vantagens relacionadas com a realidade institucional e 

com a demanda, pois possibilita um atendimento imediato nos casos de 

urgência; evita que os alunos com uma melhor condição socioeconômica que 

possam pagar um atendimento em consultório particular, aguardem na lista de 

espera; agiliza encaminhamentos a outros profissionais, se necessário; 

possibilita aos psicólogos do setor um melhor conhecimento da demanda no que 

se refere às queixas e transtornos psíquicos, proporcionando um atendimento 

mais imediato e tem sido importante para evitar o agravamento de problemas, 

que se não fossem tratados prejudicariam ainda mais o desempenho acadêmico 

e a vida do aluno. 

 

No período de 2001 a setembro de 2008 foram realizados 3029 atendimentos no 

Plantão-Recepção e Triagem Psicológica, em média de 378 atendimentos por 

ano. 

 

10.2 Projeto de psicoterapia individual 

 

Até 2003, utilizamos a denominação de psicoterapia psicodinâmica unicamente 

para designar os atendimentos a longo prazo; no entanto, em virtude de estudos e 

pesquisas das psicólogas do SEAPS e de termos concretizado como nossa 

fundamentação a psicanálise e não a psicoterapia breve psicodinâmica, esta 

modalidade passou a ser concernente à psicoterapia individual, abrangendo todos 

os atendimentos clínicos individuais, independente do seu tempo de duração, 

como os  atendimentos de duração de dez sessões a três meses  (modalidade 

denominada plantão psicológico  até 2003). A psicoterapia individual consiste em 

um processo de análise em que se trabalha o sofrimento psíquico advindo de 

situações conflituosas, relacionadas ao contexto acadêmico e às relações sociais, 

familiares, afetivo-sexuais, por meio de um processo no qual poderá emergir a 

subjetivação do sujeito, a produção de novos sentidos e a condição de cuidar 
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daquilo que faz sofrer.  No período de 2001 a setembro de 2008 foram realizados 

9932 atendimentos nesta modalidade, em média de1241 atendimentos por ano.  

 

10.3 Projeto de Grupos Terapêuticos 

 

Trata-se de um processo no qual os estudantes dos diversos cursos da UFU 

expressam sentimentos e compartilham suas experiências, surgindo, assim, a 

função do grupo como agente terapêutico. Os grupos são formados a partir da 

triagem feita pela demanda que se apresenta no setor ou poderão ser oferecidos 

semestralmente, com temáticas já delimitadas, tais como: “Refletindo sobre a 

auto-estima”, “Relações interpessoais: um desafio e tanto”, “Estou me formando, e 

agora?”, dentre outras que poderão surgir. Estes grupos, na época em que forem 

oferecidos, serão divulgados amplamente nos Campi para que os estudantes 

interessados possam fazer a inscrição. 

 

No período de 2003 a setembro de 2008 foram realizadas 198 sessões nesta 

modalidade de atendimentos.  

 

Em 2008, foi realizado o Projeto de Apoio às Equipes de Handebol da UFU - Abril 

a maio de 2008. Visando atender a solicitação da gerente da DIESU, elaborou-se 

um projeto coordenado por três psicólogas, para atender em grupo os estudantes 

da UFU que fazem parte das equipes masculino e feminino, que apresentavam 

dificuldades de relacionamento e outros conflitos que foram identificados no 

desenvolvimento do trabalho. Foram atendidos 18 integrantes da equipe 

masculina, sendo 06 atletas convidados e na equipe feminina 14 integrantes.  

 

A partir de setembro de 2008, tiveram início os grupos de triagem para propiciar 

um acolhimento imediato ao estudante objetivando uma triagem psicodiagnóstica 

e condutas para o atendimento psicológico. 

 

10.4 Projeto de estágio supervisionado institucional e clínico 
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Este trabalho trata do estágio curricular em Psicologia Clínica do SEAPS/DIASE, o 

qual é reconhecido e aprovado pelo Departamento de Psicologia da UFU. O 

estágio tem uma carga horária de 20 horas semanais, com duração anual, 

perfazendo um total de aproximadamente 700 horas. O estágio supervisionado é 

uma atividade co-educativa, que proporciona ao estudante a oportunidade de 

desenvolver sua capacidade profissional ao mesmo tempo em que propicia a 

atualização dos profissionais do setor, sendo também um espaço privilegiado para 

o aprendizado, para o trabalho interdisciplinar e para a discussão das políticas 

públicas em geral. As atividades desenvolvidas no estágio são: seminários teórico 

e clínico, supervisão cínica individual e grupal, atendimento psicoterapêutico, 

atividades de pesquisa, atividades de capacitação (leitura, cursos, congressos, 

psicoterapia), relato de sessão, programa de apoio e assessoria à comunidade e 

estudanti l e educação em saúde, reuniões de equipe, atividades de suporte e 

elaboração de relatórios. Como a equipe do setor de Psicologia está em constante 

processo de reflexão acerca dos serviços prestados e da atuação profissional num 

sentido mais amplo, acredita-se que o SEAPS é um espaço Institucional que tem 

contribuído para a formação do futuro psicólogo. No período de 2001 a setembro 

de 2008 houve 55 estagiários. Em 2006 houve, ainda, o Projeto de Estágio 

Supervisionado em Psicologia Institucional. 

 

10.5 Projeto de orientação em saúde mental 

 

Trata-se da atuação dos profissionais do SEAPS, os quais realizam orientações a 

estudantes e pessoas vinculadas ao contexto acadêmico, como pais de 

estudantes, docentes, coordenadores de curso e colegas, de acordo com as 

necessidades do caso. Este procedimento é feito (quando necessário) com o 

objetivo de que as pessoas ligadas mais diretamente ao estudante atendido, 

possam lidar com as ansiedades e buscar condutas adequadas que contribuam 

para a preservação e melhoria da saúde mental do estudante atendido no setor. 

No período de 2004 a setembro de 2008 foram realizadas 375 orientações.  
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10.6  PROJETO DE Orientação de Procedimentos Psicológicos – 

SEAPS/DIASE 
 

Em 2006 passamos a registrar esta modalidade de atendimento que consiste em 

orientações iniciais relacionadas ao acesso dos serviços psicológicos 

desenvolvidos no SEAPS. Esses procedimentos consomem um tempo significativo 

dos profissionais e estagiários e é uma atividade de muita importância, pois trata-

se da porta de entrada para os serviços e temos que receber bem e fornecer todas 

as informações necessárias para as pessoas que procuram o serviço e portanto, 

trata-se de uma atividade que deve ser registrada. Engloba as informações 

básicas e fundamentais sobre as atividades, programas e projetos, 

esclarecimentos sobre os critérios clínicos e institucionais para acesso aos 

serviços, informações sobre procedimentos e condutas referentes ao público-alvo 

à ser atendido no serviço (ou seja, aqueles estudantes que ainda não têm 

prontuário no setor), com orientações à pessoas da rede social (amigos, 

comunidade externa), rede familiar (pai, mãe, familiares) e rede acadêmica 

(coordenadores de curso, professores, colegas de curso, e demais membros e 

órgãos da comunidade interna), fazendo as orientações e encaminhamentos 

necessários à cada situação ou caso.Totalizando 720 orientações. No período de  

2006 – 2007 foram realizadas 754 orientações nessa modalidade.  

 

10.7 Atendimento Psiquiátrico – SEAPS/DIASE 

 

O atendimento psiquiátrico foi feito, até julho de 2006, por meio de 

encaminhamentos aos serviços oferecidos na própria UFU (Residência em 

Psiquiatria, Divisão de Qualidade de Vida), na Prefeitura Municipal de Uberlândia, 

ou encaminhamentos ao Serviço Particular da cidade, quando for o caso. No 

entanto, após solicitações ao Pró-Reitor de Recursos Humanos, Dr. Guilherme 

Gregório, foi formalizada em 2006, com a Diretoria de Qualidade de Vida, o 

atendimento à nossa solicitação e passamos então a ter reservadas 05 consultas 

semanais com o médico psiquiatra da DIRQS, para atendimento aos estudantes 
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que estão em tratamento no SEAPS, o que foi uma importante conquista, 

principalmente, em benefício do tratamento do paciente. 

 
 
 

11 Orientação de Procedimentos Psicológicos- SEAPS/DIASE  
 

Em 2006 passamos a registrar esta modalidade de atendimento que consiste em 

orientações iniciais relacionadas ao acesso dos serviços psicológicos 

desenvolvidos no SEAPS. Esses procedimentos consomem um tempo significativo 

dos profissionais e estagiários e é uma atividade de muita importância, pois trata-

se da porta de entrada para os serviços e temos que receber bem e fornecer todas 

as informações necessárias para as pessoas que procuram o serviço e portanto, 

trata-se de uma atividade que deve ser registrada. Engloba as informações 

básicas e fundamentais sobre as atividades, programas e projetos, 

esclarecimentos sobre os critérios clínicos e institucionais para acesso aos 

serviços, informações sobre procedimentos e condutas referentes ao público-alvo 

à ser atendido no serviço (ou seja, aqueles estudantes que ainda não têm 

prontuário no setor), com orientações à pessoas da rede social (amigos, 

comunidade externa), rede familiar (pai, mãe, familiares) e rede acadêmica 

(coordenadores de curso, professores, colegas de curso, e demais membros e 

órgãos da comunidade interna), fazendo as orientações e encaminhamentos 

necessários à cada situação ou caso,  totalizando 720 orientações. No período de 

2006 a setembro de 2008 foram realizadas 903 orientações nessa modalidade. 

 

12 Atendimento Psiquiátrico - SEAPS/DIASE 

 

O atendimento psiquiátrico foi feito, até julho de 2006, por meio de 

encaminhamentos aos serviços oferecidos na própria UFU (Residência em 

Psiquiatria, Divisão de Qualidade de Vida), na Prefeitura Municipal de Uberlândia, 

ou encaminhamentos ao Serviço Particular da cidade, quando for o caso. No 

entanto, após solicitações ao Pró-Reitor de Recursos Humanos, Dr. Guilherme 

Gregório, foi formalizada em 2006, com a Diretoria de Qualidade de Vida, o 
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atendimento à nossa solicitação e passamos então a ter reservadas 05 consultas 

semanais com o médico psiquiatra da DIRQS, para atendimento aos estudantes 

que estão em tratamento no SEAPS, o que foi uma importante conquista, 

principalmente, em benefício do tratamento do paciente. 

 
 

13 Programa de Ações Educativas e Preventivas - SEAPS/DIASE 
 

Este programa tem por objetivos desenvolver ações preventivas e educativas, 

considerando a interface da saúde mental com a educação, visando ampliar as 

discussões e intervenções no contexto da instituição UFU acerca das dificuldades 

e transtornos vivenciados pela comunidade interna e externa, no âmbito da saúde 

mental e suas conseqüências e repercussões no cotidiano da vida das pessoas.  

 
13.1 Coordenadores de curso em alerta - SEAPS/DIASE  
 

Em 2003 as ações desenvolvidas neste projeto ocorreram de acordo com as 

demandas que chegaram até o SEAPS, sendo realizadas reuniões visando 

propiciar orientações relativas às condutas com um aluno com transtorno 

emocional grave, ao coordenador do Curso de Engenharia Mecânica, a uma 

professora da Física e ao gerente da Divisão de Controle Acadêmico.  Iniciou-se 

também um trabalho com o coordenador do Curso de Medicina, por solicitação 

deste, em virtude dos inúmeros casos de depressão que estavam acontecendo no 

curso, o que resultou na elaboração de uma proposta de atuação conjunta entre o 

SEAPS, a coordenação do Curso de Medicina e o diretor administrativo do 

Hospital de Clínicas da UFU, tendo ainda, a parceria de alguns residentes em 

psiquiatria da UFU. 

 

Em 2004 foi realizado II e o III encontro em junho e novembro, com a participação 

de 20 coordenadores. Em 2005 foram realizados 02 encontros realizados em 

junho e julho envolvendo 16 participantes (coordenadores de curso, professores e 

assessores dos coordenadores). 
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Em 2007 foi realizado o VI encontro teve como tema os desafios vivenciados no 

ambiente acadêmico em relação à diversidade (gênero, etnia, raça, habilidades 

físicas, cognitivas, vivência de situações e dificuldades de vida, dentre outras) dos 

estudantes universitários da UFU. 

Em julho de 2008 foi realizado o VI encontro de Coordenadores de curso em 

alerta. 

 

 
 
 

13.2 Workshop: estou formando e agora? (I) 

 

 

Trata-se de um workshop realizado no dia 19/6/2001 para estudantes de 

Engenharia Elétrica da UFU, com prioridade para estudantes dos 8º, 9º e 10º 

períodos. Foram realizadas dinâmicas de grupo; exposição teórica interativa; 

debates sobre as características e habilidades requeridas para o profissional do 

século XXI, enfatizando-se a valorização das potencialidades de cada um; a 

preparação para os processos seletivos incentivando os alunos a perceberem o 

valor das relações interpessoais que se dão ao longo do processo de formação; a 

busca de novos espaços de interação, ampliação do conhecimento, não só 

técnico, mas também cultural, político, emocional, social e comunicativo. Neste 

workshop houve a participação de 30 estudantes, que foi o número de vagas 

oferecidas. 

 

13.3 Estou formando e agora? (II) 

 

Trata-se de um evento realizado em 20 de novembro de 2003, para estudantes do 

Curso de Engenharia Elétrica da UFU. Foram promovidas dinâmicas de grupo a 

fim de propiciar espaço de vivência e reflexão dentro de uma perspectiva crítica 

acerca da temática do término do curso e início de uma nova etapa, estimulando o 

estudante a valorizar e desenvolver suas próprias habilidades e potencialidades. 
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13.4 Cortando laços: abrindo novas perspectivas profissionais  
 

Trata-se de evento realizado em 20 de outubro de 2003 destinado aos estudantes 

de Engenharia Elétrica da UFU, com 30 vagas oferecidas, tendo como objetivo 

possibilitar aos estudantes elaborar o momento de saída da universidade a parti r 

da “perda da identidade” de estudante de graduação e constituição de uma  

“ identidade profissional”. 

 

 

13.5 Estou formando e agora? (II) 

 

 

Trata-se de um evento realizado em maio de 2004, com a participação de 

estudantes de graduação dos diferentes cursos. Foram promovidas dinâmicas de 

grupo a fim de propiciar espaço de vivência e reflexão dentro de uma perspectiva 

crítica acerca da temática do término do curso e início de uma nova etapa, 

estimulando o estudante a valorizar e desenvolver suas próprias habilidades e 

potencialidades. 

 

13.6 Palestra: depressão, estresse e ansiedade (I) 

 

 

Este evento foi realizado em maio de 2004 com a participação de 35 estudantes 

de graduação dos diferentes cursos. 

 

13.7 Palestra: depressão, estresse e ansiedade (II) 

 
 

A palestra foi ministrada em março de 2006 com 126 participantes e teve como 

objetivos: socializar e debater com a comunidade universitária, temas em Saúde 

Mental visando ampliar a compreensão sobre temáticas importantes que se fazem 

presentes no cotidiano das relações interpessoais; e divulgar na comunidade 
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universitária o trabalho realizado pela equipe SEAPS, ampliando as possibilidades 

de acesso do público-alvo (estudantes universitários) às atividades realizadas pelo 

setor, que são os atendimentos psicoterapêuticos clínicos e ações psico-

educativas. 

 

 

13.8 Mesa-redonda: do que sofre o homem contemporâneo? 

 

Em junho de 2006, com 254 participantes, tendo como objetivos: socializar e 

debater temas em Saúde Mental com a comunidade universitária e externa, 

enfocando principalmente os estudantes da UFU; e ampliar a compreensão dos 

participantes acerca dos múltiplos aspectos do processo de adoecimento na 

contemporaneidade. 

 

 

 

13.9 Conferência: relações afetivas: estrago ou laço criador?  
 

A Conferência: relações Afetivas: estrago ou laço criador? Foi realizada com 189 

participantes. 

 

13.10 Conferência: a família e o exercício da familidade 
 

Esta conferência ocorreu em 18 de outubro de 2007 no anfiteatro do Bloco 2A - 

Campus Umuarama e contou com uma significativa participação da comunidade 

universitária e externa, tanto em número de participantes, quanto na qualidade da 

atenção e participação nos debates finais promovidos ao final da atividade.  

 

13.11 Conferência: o adoecer, a psicanálise e a transdisciplinaridade 

 

Evento realizado em 19 de agosto de 2008, contando com 95 participantes. O 

objetivo do evento foi estabelecer um campo de debates com trocas de 
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experiências, que venha a ser gerador de uma compreensão nos participantes 

acerca da complexidade do ser humano, e conseqüentemente, dos cuidados 

destinados ao tratamento das diferentes enfermidades de que somos acometidos.    

 

13.12 Os fazeres da Psicologia na UFU 

 

Evento realizado no dia 27 de agosto de 2002, que contou com a presença de 

aproximadamente 35 participantes. Houve uma mesa de debates da qual 

participaram a Profª. Drª. Maria Lúcia C. Romera, o Pró-Reitor, Prof. Dr. Gabriel 

Humberto M. Palafox, a ex-estagiária do SEAPS, Gina Fernandes, a psicóloga do 

SEAPS, Karen de Almeida Rodrigues e a psicóloga do Hospital de Clínicas, Joana 

Darc dos Santos. O evento também foi realizado em comemoração ao dia do 

Psicólogo. 

 

Evento realizado em 27 de agosto de 2003, em comemoração ao dia do psicólogo. 

Contou com aproximadamente 35 participantes, entre profissionais psicólogos da 

UFU, da comunidade uberlandense e alunos de Psicologia. Estiverem presentes 

como palestrantes, três profissionais desta universidade: Profª. Lúcia Helena de 

Paula Menezes, da Escola de Educação Básica da UFU; a Drª. Marilda Coelho, 

psicóloga do Hospital de Clínicas e a Ms. Léia Souza Alves de Araújo, psicóloga 

do SEAPS, que apresentaram sobre o trabalho desenvolvido nesta instituição.  

Os Fazeres da Psicologia na UFU: em comemoração ao dia do psicólogo. 

 

Evento realizado de outubro a dezembro de 2005, com o tema “Tornar-se humano 

a constituição do Sujeito Psíquico”, realizado em forma de minicurso com 08 

participantes (psicólogas do SEAPS e de outros setores da UFU).  

 

14 Publicações da Equipe SEAPS 

 

14.1 Da passividade receptiva à receptividade ativa: caminhos para a 

supervisão e a clínica psicanalítica  
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Livro editado pela Casa do Psicólogo, em São Paulo. Nele encontram-se dois 

capítulos de psicólogas do SEAPS: um, intitulado “Da passividade receptiva à 

receptividade ativa: caminhos para a supervisão e a clínica psicanalítica”, foi 

escrito pela psicóloga do SEAPS, Cristianne Spirandeli Marques e por Joana Darc 

dos Santos, psicóloga da Divisão de Psicologia da Saúde, do Hospital de Clínicas 

da UFU e supervisora no SEAPS. O outro capítulo é de autoria da psicóloga do 

SEAPS, Léia Souza Alves de Araújo et al. e tem o título de: O campo da 

virtualização na pós-modernidade: uma leitura pela Teoria dos Campos. Esta 

publicação constituiu-se numa importante realização que muito contribuiu para o 

crescimento teórico das profissionais do SEAPS. 

 

14.2 Introdução à Teoria dos Campos 

 

Participação das psicólogas do SEAPS, no Grupo Vórtice: estudos psicanalíticos 

da Teoria dos Campos, grupo que tem por objetivos aprimorar e produzir novos 

conhecimentos na área psicanalítica, enfocando em específico a Teoria dos 

Campos, por meio do estudo teórico e correlacionando com a prática clínica dos 

integrantes do grupo; propiciar um espaço para o compartilhar da multiplicidade de 

conhecimentos e experiências dos participantes do grupo, que são advindos de 

diversas instituições da cidade. Durante todo ano de 2007 este grupo se reuniu 

semanalmente, estudando, debatendo e produzindo resenha, tendo a participação 

de 05 psicólogas do SEAPS (mais os demais integrantes do grupo). O grupo 

produziu uma resenha do livro: Introdução à Teoria dos Campos, que foi publicada 

no ano de 2007 em uma conceituada Revista de Psicanálise: PERCURSO. 

 

 

15 Qualificação da Equipe SEAPS 
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15.1 Mestrado em Educação, 2003 - Psicóloga Leia Souza Alves de Araújo 

defendeu sua dissertação intitulada Práticas e representações sociais sobre 

reprovação: um estudo no Curso de Engenharia Elétrica da UFU. 

 

15.2 Mestrado em Educação, 2004 - Psicóloga Karen de Almeida Rodrigues 

defendeu sua dissertação intitulada Jubilamentos e reprovações repetitivas: 

expressões de saberes e práticas na vida universitária. 

 

15.3 Mestrado em Psicologia, 2005 - Psicóloga Cristianne Spirandeli Marques 

defendeu sua dissertação intitulada A escrita em Psicanálise enquanto atividade 

favorecedora de aprendizagem e elaboração da teoria e da clínica: um estudo.  

 

15.4 Mestrado em Psicologia, 2006 - A psicóloga Maria Alzira Marçola defendeu 

sua dissertação intitulada Um estudo sobre o tempo no processo psicoterápico: 

reflexões sobre a postura metodológica psicanalítica. 

 

15.5 Especialização Lato Sensu, 2007 - A psicóloga Maria de Lourdes Pereira 

Costa concluiu, em 2007, Gestão em Administração em Instituições de Ensino 

Superior, promovido pela PROREH. 

 

 

16 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - DIVRU/DIRES 

 

 

16.1 Projeto de alimentação saudável 

 

Este projeto visa oferecer refeições nutricionalmente elaboradas e 

microbiologicamente seguras à comunidade universitária, assegurando qualidade 

na produção de alimentos, de acordo com técnicas dietéticas e higiênico-

sanitárias. No período de 2001 a 2004 os RUs do Campus Santa Mônica e do 

Campus Umuarama, ofereceram 705.277 refeições, das quais 70% foram 
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oferecidas gratuitamente aos estudantes bolsistas e 30% são usuários da 

comunidade universitária. É importante destacar os principais avanços ocorridos 

neste período, tais como: melhoria da qualidade da refeição, diversificação de 

cardápio e introdução de suco produzido nas fazendas da UFU e frutas como 

sobremesas; contratação de 04 servidores; planejamento coletivo das ações com 

a equipe do RU/DIRES; cursos de capacitação de pessoal; desenvolvimento de 

pesquisa de opinião sobre o cardápio por meio da Internet; e implantação de um 

site na página da UFU, com os seguintes endereços: www.rusantamonica.ufu.br/ 

em que o usuário passou a ter acesso ao cardápio on-line atualizado 

semanalmente, www.rusantamonica.ufu.br/pagina_adm. Php sobre notícias e 

dicas de saúde sempre atualizado e com opiniões de profissionais da área, 

www.rusantamonica.ufu.br/enquete/ em que os usuários podem dar sugestões 

referentes ao cardápio. Tais investimentos no RU promoveram um aumento 

significativo do número de refeições, a partir de 2005, totalizando 700.489 

refeições. No período de 2001 a 2007 os RUs do Campus Santa Mônica e do 

Campus Umuarama, ofereceram 1.230.766 refeições, das quais 70% foram 

oferecidas gratuitamente aos estudantes bolsistas e 30% são usuários da 

comunidade universitária. 

 

 

16.2 Projeto Alimentação Vegetariana 

 

Esta ação tem como objetivo principal, o futuro atendimento de estudantes 

vegetarianos os quais, atualmente, são prejudicados pela falta de alimentos 

adequados, substitutos à dieta carnívora. Concomitantemente, este mesmo 

projeto visa também, o atendimento de todos aqueles estudantes que queiram 

aderir a uma alimentação mais saudável, rica em opções à proteína do grupo 

animal, assim como, vitaminas, sais minerais e fibras. Tais implementações 

sugerem mudanças positivas nos hábitos alimentares, não só da população 

vegetariana, como também, toda população universitária atendida pelo RU Santa 

Mônica. O Projeto experimental está previsto para iniciar em 2009. 
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16.3 Projeto de humanização do RU 

 

Este projeto visa promover futuramente, melhorias na estrutura física do 

Restaurante Universitário, oferecendo um ambiente acolhedor, atrativo e saudável 

aos seus usuários e servidores, por meio de atividades artísticas culturais.  

No exercício de 2004, foi realizado melhoria do refeitório por meio da pintura do 

espaço físico e aquisição de novos jogos de mesas e cadeiras, garantindo assim, 

um ambiente mais agradável para a realização das refeições. A partir de 

novembro de 2008, será desenvolvido o projeto CULTURARTE com o objetivo de 

abrir espaços aos talentos da comunidade estudantil, estimulando e contribuindo 

para a humanização do ambiente do RU e melhoria da qualidade de vida do 

estudante no contexto universitário onde serão realizadas apresentações artístico-

culturais. 

 

16.4 Projeto de Estágio Supervisionado em Nutrição 

 

No período de 2006 a 2008 está sendo desenvolvido estágio supervisionado junto 

a IES (UNITRI) com 24 estudantes na área de nutrição no RU Santa Mônica, 

possibilitando atualização constante do setor; havendo um envolvimento direto dos 

estagiários com a rotina do setor de nutrição, implicando em crescimento e 

desenvolvimento para ambas as partes com a realização de várias ações 

educativas direcionadas aos usuários do RU, tais como: campanha contra o 

desperdício de alimentos, pesquisa de opinião avaliando a aceitação do cardápio 

oferecido.   

16.5 Projeto de informatização do acesso ao RU 

 

A proposta visa promover a implantação do sistema de informatização do acesso 

aos restaurantes universitários, por meio de relatório mensal, fazendo projeções 

de consumo real e planejamentos para o funcionamento durante todo o ano.  No 
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exercício de 2002, foram realizadas várias reuniões entre equipe 

DIVRU/DIASE/DIRES e NUPRO, para estudos de viabilidade da elaboração do 

programa de informatização do acesso de usuários nos Restaurantes 

Universitários. Neste ano foram adquiridos 03 computadores, para atender as 

necessidades internas da administração do Restaurante Universitário Santa 

Mônica. Em 2004 foram adquiridos 2 computadores, 2 Nobreak, 2 leitores de 

código de barras e 2 roletas eletrônicas. 

 

 

 

16.6 Projeto de ações educativas e preventivas   

 

Em novembro e dezembro de 2006, foi realizada uma campanha educativa contra 

o desperdício da alimentação no RU Santa Mônica. 

No exercício de 2008, com aprovação do plano de trabalho referente à 1ª parcela 

do PNAES foram destinados R$ 51.000,00 para realização de 10 cursos de 

capacitação, sendo 02 para servidores e 08 para estudantes. Na 2ª parcela do 

PNAES foram destinados R$ 32.724,28 para ações educativas e preventivas do 

Projeto Diagnóstico e ações de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 

junto aos estudantes de graduação da UFU, com a realização do CISANS - Centro 

Interdisciplinar de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da UFU a 

exemplo do oferecimento de minicursos destinados aos estudantes da graduação 

UFU, com patologias (ou não) relacionadas à alimentação, na tentativa de 

melhorar a qualidade de vida do mesmo e, diminuir a evasão escolar, dentre 

outros. 

 

 

17 Projeto de Controle de Material e Manutenção de Equipamentos - Setor de 

almoxarifado e controle de equipamentos - DIVRU/DIRES 
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Este projeto visa aprimorar os mecanismos de preservação e manutenção 

permanente dos equipamentos, além da aquisição de uniformes, possibilitando o 

pleno funcionamento do Restaurante Universitário, na medida em que garante a 

segurança e higiene no trabalho e oferece um sistema preventivo, reduzindo 

custos operacionais e aumento da vida útil dos equipamentos, evitando 

interrupções no processo de produção dos alimentos. 

No exercício de 2004, todos os equipamentos foram reparados pelo serviço de 

manutenção da UFU e a refrigeração das câmaras frias teve manutenção 

terceirizada, por meio de contrato anual. 

No exercício de 2008, com aprovação do Plano de Trabalho referente à 1ª parcela 

do PNAES foram destinados R$1.459.422,49 para aquisição de gêneros 

alimentícios, produtos de limpeza, utensílios para cozinha e açougue, o que 

garante o abastecimento do RU até dezembro de 2009. Na 2ª parcela do Plano de 

Trabalho, aprovado em outubro de 2008 pela SESU/MEC, foram destinados 

R$320.634,19 para aquisição de equipamentos e material permanente para os 

RUs; R$96.697,84 destinados à aquisição de mesas e cadeiras e equipamentos 

de segurança. 

 

18 Programa de Esporte e Lazer Universitário Integrados – DIESU/DIRES 

 

A proposta pretende contribuir para a formação integral do aluno/UF U por meio de 

ações sistematizadas e de práticas educativas continuadas em atividades físicas, 

esportivas, recreativas, culturais e de lazer; não como uma prática social única e 

restrita, mas como várias práticas sociais materializadas na forma de ações de 

ensino, desenvolvimento e treinamento de habilidades individuais e coletivas.  

 

Com base em princípios filosóficos e científico-metodológicos, trabalhou-se a 

coorporiedade e o movimento humano na busca de um bem estar bio-psico-social 

no âmbito universitário e dentro de um contexto sócio-político-cultural. Para tal, foi 

necessário um conjunto de conhecimentos, ou seja, uma equipe multidisciplinar 
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que, a partir da ótica do movimento humano, pudesse trabalhar em caráter 

interdisciplinar o ser humano em sua totalidade. 

 

A sistematização das atividades passou pela distribuição, em níveis de execução 

e de abrangência, de ações, projetos e atividades propostas. Foram realizados 

intercâmbios e eventos esportivos universitários de grande porte que abrangeram 

alunos de todos os cursos da UFU, de outras IES de Uberlândia, região, e em 

âmbito estadual e nacional. 

 

18.1 Projeto Integrado de Esporte e Lazer Universitário  

 

Esta ação promove atividades esportivas, lúdicas e culturais entre universitários 

da UFU e das diversas IFES locais, regionais e estaduais. Os eventos realizados 

neste projeto são de médio a grande porte e a DIESU propõe desenvolver de dois 

a três por ano. 

 

18.1.1 

 Ano: 2001 

Ação: Torneio Regional Aberto de Futsal  Feminino, I 

Local: Centro Esportivo Universitário 

Temporada: 21/4 a 20/5 

Realização: DIESU, alunos 

N. Participantes: 144 alunas 

N. Equipes: 16 

N. Jogos: 32 

 

18.1.2 

Ano:  2001 

Ação: Congresso Técnico de Atléticas e DAs da Ufu 

Local: Anfiteatro Reitoria Duque de Caxias/UFU 

Datas: 9/5, 19/6, 26/6, 7/8 
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Realização: DIESU 

N. Entidades:  
23 Atléticas – UFU e Atléticas da UNITRI, UNIMINAS, ESAMC e 

FPU 

 

18.1.3 

Ano: 2001 

Ação: Jogos Regionais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – JURE’s 

Local: Centro Esportivo Universitário - CEU 

Datas: 22 a 24/6 

Realização: DIESU 

Modalidades: 

Futebol de Campo, Futsal, Basquete, Vôlei e Handebol Masculino e 

Feminino 

N. Entidades: 8 IES 

N. Participantes: 450 Atletas 

N. Equipes: 36 

N. Jogos: 62 

 

18.1.4 

Ano: 2001 

Ação: 

Criação da Federação Universitária do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba 

Resumo: 

Foram promovidos três encontros de representantes das IES da 

região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e das entidades 

esportivas universitárias de Uberlândia. Foi criada a Federação 

Universitária do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba  - FETAP. 

 

18.1.5 

Ano: 2002 

Ação: Copa Universitária de Futsal Masculino e Feminino, I 

Local: Centro Esportivo Universitário  

Temporada: 19/6 a 13/7 
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Realização: DIESU e LEUU 

N. Participantes: 244 alunos/atletas 

N. Equipes: 20 

N. Jogos: 47 

 

18.1.6 

Ano: 2002 

Ação: Congresso de Atléticas e DAs da UFU 

Local: Anfiteatro - Reitoria Duque de Caxias/UFU 

Datas: 10/5, 22/8, 29/8, 12/9 e 19/9 

Realização: DIESU 

N. Entidades: 24 Atléticas/UFU, Atléticas da UNIT, UNIMINAS, ESAMC e FPU 

 

18.1.7 

Ano: 2002 

Ação: Olimpíada Universitária de Uberlândia, XXXV 

Local: Campus Educação Física, 36° BIMtz, SESC 

Data de Inscrição: 12/9 a 12/11 

Temporada: Outubro e novembro 

Realização: DIESU 

Modalidades: 

13 (masculina e feminina): Basquete, Vôlei, Handebol, Peteca, 

Futsal e Futebol de Campo, Xadrez, Tênis de Campo, Tênis de 

Mesa, Natação, Atletismo e Karatê, Judô e Kickboxing. Atletismo: 

100m, 400m, 800m, 1.500m, revezamento 4x100, salto em altura e 

distância e arremesso de peso. Natação: 50m livre, 50m costa, 50m 

borboleta, 100m livre, 200 m livre, revezamento 4x50 livre e 4x50 

medley. 

N. Participantes: 1.400 

N. Cursos: 23 Cursos da UFU, 4 da UNIT, UNIMINAS, ESAMC e FPU 

N. Equipes: 29 
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N. Jogos: 
447 e 5 competições (Natação, Atletismo, Karatê, Judô e 

Kickboxing) 

Público Atendido: 
1.400 atletas acadêmicos da UFU, UNIT, UNIMINAS, ESAMC e 

FPU 

Público Presente: 10.900 

Forma Disputa: Rodízio Simples (formação de chaves) 

Patrocínio: FAESU, Unimed/Uberlândia, Brahma Disbram, TV Integração 

Apoio: Audio Studio, Transamérica FM, SESC, 36° BIMtz 

 

 

 

18.1.8 

Ano: 2003 

Ação: Inter Curso de Futebol de Campo Masculino  

Local: Centro Esportivo Universitário 

Temporada: Novembro e dezembro 

Realização: Atlética da Educação Física 

N. Participantes: 168 Atletas 

N. Equipes: 14 

N. Jogos: 39 

 

18.1.9 

Ano: 2003 

Ação: Inter Curso de Futebol de Campo Masculino  

Local: Centro Esportivo Universitário 

Temporada: Novembro e dezembro 

Realização: Atlética da Educação Física 

N. Participantes: 216 Atletas 

N. Equipes: 12 

N. Jogos: 16 
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18.1.10 

Ano: 2004 

Ação: Torneio Universitário de Futsal Masculino 

Local: Girassol e Policenter 

Temporada: 20/11 a 5/12 

N. Participantes: 60 alunos/UFU 

N. Equipes: 6 

N. Jogos: 16 

 

 

 

18.1.11 

Ano: 2005 

Ação: Taça Universitária de Natação, I 

Local: Piscina do Campus da Educação Física 

Período: 3/12 

N. Participantes: 46 universitários 

N. Equipes: 11 

N. Provas: 12 

 

18.1.12 

Ano: 2005 

Ação: Copa Universitária de Futsal – Masculino e Feminino, II 

Local: Campus Educação Física 

Período: 10/8 a 10/9 

N. Participantes: 382 Atletas 

N. Equipes: 6 femininas e 26 masculinas 

N. Jogos: 69 

 

18.1.13 

Ano: 2006 



 74 

Ação: Prática Dançante “Amigos e Amores em Sintonia” 

Local: Sintonia Club 

Período: 9/6 

Público: 359 

 

18.1.14 

Ano: 2006 

Ação: Prática Dançante “Baile da Primavera”  

Local: Liverpool  Club  

Período: 28/10 

Público: 450 

 

18.1.15 Ano: 2007 – Congresso de Esporte e Lazer Universitário - CONESUNI 

 

“A formação ampliada e a promoção da qualidade de vida no contexto 

universitário: [Re]pensando políticas públicas para o esporte e lazer no Ensino 

Superior” foi o tema  do Congresso Nacional do Esporte e Lazer Universitário – 

CONESUNI. Trata-se de um evento de âmbito nacional que abordou, sob óticas 

variadas, a compreensão e assimilação dos conceitos e princípios que têm regido 

a prática de atividades físicas, esporte e lazer no contexto universitário, e debateu 

a ausência no âmbito público de políticas claras de estímulo, difusão e incentivo 

ao esporte e lazer no Ensino Superior, pois são elas que podem fomentar 

programas, projetos e ações para a inserção da comunidade universitária no 

campo do esporte e lazer, desde os estágios lúdicos e de iniciação até o 

desempenho de alto rendimento. 

 

Essa ação foi, portanto, um espaço de reunião dos representantes do Ministério do 

Esporte, FONAPRACE, UNE e representante de IES na elaboração de propostas 

para a construção de uma política democrática de esporte e lazer no Ensino 

Superior de forma a contribuir com a inclusão social, produção de conhecimento, 

formação ampliada, desempenho acadêmico e qualidade de vida. Isso significou 
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sair para a proposição de ações transformadoras para o desenvolvimento das 

práticas esportivas e de lazer no contexto das IES e elevar o compromisso do 

governo com o esporte e lazer universitário. 

 

O evento teve como palestrantes e conferencistas: Prof. Dr. Arquimedes Diógenes 

Ciloni (Reitor - UFU), Profª. Ms. Cássia Damiani (Assessora do Ministro e 

Representante do Ministério dos Esportes), Prof. Dr. Gabriel Humberto Muñoz 

Palafox (Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis - UFU), Maria 

Lucia Costa Marquez (Diretora de Assuntos Estudantis – UFU), Prof. Danilo 

Moreira (Conferencista), Prof. Dr. Carlos Bezerra Albuquerque (Diretor da 

CEPEUSP), Profª. Ms. Corina Martins Espíndola (Presidente do FONAPRACE), 

Patrícia Cristina Cunha (Representante DCE e Vice-Presidente da UNE – MG), 

Gilmar Machado (Deputado Federal), Elismar Prado (Deputado Federal), Welington 

Salgado (Senador da República), Wilson Akira Shimizu (Prefeito Universitário - 

UFU). 

 

Ministrantes de Minicursos: Fabrício Carlo Garcia (Recriando a Recreação: 

Inventando brinquedos e jogos), Juliano Nazari (Atividades de Aventura: O Rapel), 

Marco Antônio Basílio Santos (Projetos em Marketing Esportivo), Marcus Vinicius 

Patente Alves (Lutas Lúdicas), Nelcy Soares de Sousa Vieira (A Equoterapia e o 

Esporte), Gelder Donizete de Moura Vieira (A Equoterapia e o Esporte), Danielle E. 

Mesquita Bignoto (A Equoterapia e o Esporte), Michelle Honorato Arantes (A 

Equoterapia e o Esporte), Iandara Aguiar Menezes (A Equoterapia e o Esporte), 

Ana Maria Silva Pereira (A Equoterapia e o Esporte), Vivian Brito Miranda (A 

Equoterapia e o Esporte), Gisela Garcia Silva (A Equoterapia e o Esporte), Janaina 

Siegler (Curso Especial - Superação: aventura e realização: Empreendendo seu 

próprio sucesso). 

 

A ação ocorreu no Center Shopping, Campus Educação Física e Centro de 

Convivência Campus Santa Mônica, no período de 25 a 27/5/2001, com 200 
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participantes e teve como parceiros o Ministério do Esporte, a Rede integração, e o 

DCE/Gestão 2006. 

 

18.1.16 

Ano: 2007 

Ação: UNIJOGOS - 2007 

Local: 
Campus Educação Física, SESI Gravatás, Quadra Poliesportiva do 

Roosevelt 

Período: Outubro e novembro 

Realização: DIESU 

Modalidades: 

16 (masculinas e femininas): Basquete, Vôlei, Handebol, Peteca, 

Futsal e Futebol de Campo, Xadrez, Tênis de Mesa, Natação, 

Atletismo, Karatê, Judô, Pebolim, Bete, e Truco 

N. Cursos: 23 cursos/UFU, 4 da UNIT, UNIMINAS, ESAMC e FPU 

N. Participantes: 1.400 Atletas/alunos 

N. Equipes: 29 

N. Jogos: 
447 e 5 competições (Natação, Atletismo, Karatê, Judô e 

Kickboxing) 

Público Atendido: 
1.500 atletas acadêmicos/UFU, UNIT, UNIMINAS, ESAMC e FPU e 

9.500 pessoas 

 

18.1.17 

Ano: 2008 

Ação: Copa Universitária de Futsal – Masculino e Feminino, III 

Local: Campus Educação Física 

Período: 14/6 a 6/7 

N. Participantes: 300 Atletas 

N. Equipes: 25 masculinas 

N. Jogos: 54 
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18.2 Projeto de Esportes Universitários em Intercâmbio  

 

Esta proposta tem como objetivo principal promover atividades esportivas que 

proporcionem a integração e socialização dos acadêmicos/UFU com universitários 

de outras IES, visando o intercâmbio e a extensão por meio da promoção de 

competições e propiciando a participação de atletas/UFU em atividades esportivas 

universitárias de âmbito local, regional, estadual, nacional e internacional.  

 

 

 

18.2.1 

Ano: 2001 

Ação: Jogos do Interior de Minas – JIMI/2001, XVII 

Local: Ituiutaba e Patos de Minas 

Temporada: Abril de 2001 

Realização: Prefeituras e universidades do interior de Minas Gerais – MG 

N. Instituições: 20 Cidades do interior de MG 

N. Participantes: 24 Alunos/UFU 

Apoio: FAESU 

 

18.2.2 

Ano: 2001 

Ação: Jogos Jurídicos Mineiros 

Local: São João del Rey 

Temporada: 7 a 10/9 

Realização: Faculdades brasileiras de Direito 

N. Instituições: 16 Faculdades 

N. Participantes: 50 Alunos/Atletas 

Apoio: FAESU 

 

18.2.3 
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Ano: 2002 

Ação: Jogos do Interior de Minas – JIMI/2002 

Local: Coromandel e Patos de Minas 

Temporada: Maio de 2002 

Realização: Universidades do interior de Minas Gerais – MG 

N. Instituições: 23 Cidades do interior de MG 

N. Participantes: 24 Alunos/UFU 

Apoio: FAESU 

 

 

18.2.4 

Ano: 2003 

Ação: Jogos do Interior de Minas – JIMI/2003 

Local: Patrocínio - MG 

Período: Junho/2003 

Realização: Universidades do interior de Minas Gerais 

N. Instituições: 27 Cidades do interior  de Minas Gerais 

N. Participantes: 24 Alunos/UFU 

 

18.2.5 

Ano: 2006 

Ação: JUM’s - 2006 

Local: Divinópolis 

Período: 24 a 28/5 

N. Participantes: 140 Atletas 

 

18.2.6 

Ano: 2007 

Ação: JUM’s  - 2007 

Local: Montes Claros – MG 

Período: 3 a 8/4 
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N. Participantes: 93 Atletas 

 

18.2.7 

Ano: 2007 

Ação: Campeonato Universitário de Rungby - 2007 

Local: Ribeirão Preto 

Período: 20 a 23/3, 25 a 28/5, 12 a 16/7 e  10 a 13/9 

N. Participantes: 28 Atletas/UFU 

 

 

18.2.8 

Ano: 2007 

Ação: Torneio de Handebol 

Local: Catalão 

Período: 25 a 27/8 

N. Participantes: 28 Atletas/UFU 

 

18.2.9 

Ano: 2007 

Ação: Campeonato Nacional de Handebol 

Local: Uberaba 

Período: 4 a 7/9 

N. Participantes: 28 Atletas/UFU 

 

18.2.10 

Ano: 2008 

Ação: JUM’s  - 2008 

Local: Juiz de Fora 

Período: 19/5 a 25/5 

N. Participantes: 125 Atletas 
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18.2.11 

Ano: 2008 

Ação: Campeonato Universitário de Rungby – 2008 

Local: Ribeirão Preto 

Período: 3 a 5/4, 20 a 26/5, 16 a 19/7 e  25 a 27/9 

N. Participantes: 28 Atletas/UFU 

 

 

 

 

18.3 Projeto Centro Esportivo Universitário – CEU/UFU 

 

O Centro Esportivo Universitário é um projeto de atendimento à demanda de 

espaço físico esportivo da UFU, de assessoria e apoio a eventos esportivos dos 

universitários e de manutenção do espaço do Centro Esportivo Universitário, local 

onde se realiza a prática esportiva de todos os projetos da DIESU, SELAZ e 

SETRE. 

 

O CEU tem como objetivo oportunizar aos alunos a prática de atividades físicas e 

de lazer, oferecendo espaço físico, materiais esportivos e serviço de apoio. 

Pretende, também, propiciar e facilitar ao universitário a prática esportiva e de 

lazer na UFU oferecendo espaço físico com serviço de apoio; assessorar e 

orientar os universitários em atividades e eventos esportivos na DIESU; atender 

solicitações de reserva de espaço físico no Centro Esportivo Universitário; criar um 

espaço de confraternização, integração e socialização do universitário/UFU. 

 

No período de 2001 a 2008, houve: 3.741 solicitações de reservas do espaço 

físico – quadras , campos e ginásios; 500 campeonatos; realização dos Jogos 

Universitários Regionais - JURE’s; olimpíadas universitárias,  campeonatos em 

diversas modalidades, interperíodos, treinamento e iniciação esportiva, jogos de 

integração, UNIJOGOS; alojamento para encontros estudantis: ENEF, COMAF, 
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EREB e ENLE e apoio de limpeza e manutenção; 520 reservas da quadra 

poliesportiva - Campus Umuarama; e  880 reservas dos campos de Futebol 

Society – Campus Santa Mônica. 

 

 

19 Programa de Assessoria e Desenvolvimento Esportivo e de Lazer na UFU 

 

O Programa Esportes e Lazer na UFU é constituído por ações esportivas, 

educativas, culturais e recreativas, que ocorrem de forma paralela e simultânea, 

de forma a atender os anseios e demandas  de cada curso, buscando a integração 

e socialização do aluno no curso. Para tal, propõe a implantação de “células 

multiplicadoras” (estagiários do curso de Educação Física, previamente 

selecionados e preparados para atuarem juntos aos alunos) que desenvolverão, 

em parceria com o coordenador do SELAZ, as ações programadas. Enquanto, não 

se implanta a proposta de trabalho, este programa desenvolve, assessora e apóia 

projetos e eventos esportivos, recreativos e culturais em vários níveis de 

abrangência, tais como o Projeto Esporte nos Cursos que oferece espaço físico 

com serviços de apoio nos finais de semana e feriados, atendendo e 

encaminhando propostas e solicitações feitas pela comunidade acadêmica para 

eventos estudantis. 

 

19.1 Projeto Esporte nos Cursos 

 

Este evento visa criar espaços para a confraternização, integração e socialização 

dos alunos da UFU, a fim de promover maior intercâmbio sócio-esportivo-cultural 

entre os universitários. As atividades deste projeto são desenvolvidas durante o 

ano letivo no Centro Esportivo Universitário, em parceria com os DAs e Atléticas 

dos cursos. 

 

Os Interperíodos são jogos promovidos pelas entidades estudantis ou alunos dos 

diversos cursos da UFU em parceria com a DIESU.  Em cada faculdade realiza -se 
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jogos entre equipes formadas por período do curso, de forma a promover a 

integração e socialização do aluno no curso por meio do esporte e lazer (todos 

apoiados pela FAESU). 

 

No período de 2001 a 2004, desenvolveu-se um total 84 interperíodos, com  

participação de 127 equipes esportivas universitárias, em um total de 4.568 alunos 

atendidos e 1.052 jogos realizados. Foram atendidos os Cursos de: 

Administração, Agronomia, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas, Educação Física, Engenharia Mecânica, Engenharia 

Química, Engenharia Elétrica, Geografia, Letras, História, Matemática, Medicina, 

Medicina Veterinária, Química e História. 

 

No exercício de 2004 a 2008 houve um total de 87 inteperíodos, com participação 

de 364 equipes esportivas universitárias, em um total de 5.912 alunos atendidos e 

1.562 jogos realizados. Foram atendidos os Cursos de: Administração, Agronomia, 

Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, 

Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, 

História. Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Química e Odontologia.  

 

19.2 Projeto Esportes e Lazer na UFU 

 

Esta ação busca promover atividades esportivas, culturais e de lazer para a 

comunidade/UFU e propicia a conscientização da importância de atividades físicas 

para a qualidade de vida. Tem como meta principal reunir os universitários dos 

diversos cursos e servidores dos UFU em uma mesma atividade física, esportiva 

ou de lazer, de forma a integrá-los socialmente na comunidade universitária/UFU. 

Direciona-se também a docentes e técnico-administrativos por meio de eventos 

esportivos e de lazer para servidores. 

 

19.2.1 

Ano: 2002 
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Ação: Campeonato de Futebol Society - Docentes e Técnicos/UFU, V 

Local: Campo de Futebol Society – Campus Santa Mônica 

Temporada: 22/7 a 26/8 

Realização: DIESU 

N. Participantes: 224 Atletas 

N. Equipes: 16 

N. Jogos: 48 

 

 

19.2.2 

Ano: 2003 

Ação: Campeonato de Futebol Society - Docentes e Técnicos/UFU, VI 

Local: Campo de Futebol Society 

Temporada: 2/8 a 18/9 

Realização: DIESU 

Apoio: SINTET 

N. Participantes: 204 

N. Equipes 16 

N. Jogos: 45 

 

19.2.3 

Ano: 2004 

Ação: Campeonato de Futebol Society - Docentes e Técnicos/UFU, VII 

Local: Campo de Futebol Society 

Temporada: 19/7 a 9/9 

Realização: DIESU 

Apoio: SINTET 

N. Participantes: 224 

N. Equipes: 16 

N. Jogos: 48 
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19.2.4 

Ano: 2005 

Ação: Campeonato de Futebol Society – Docentes e Técnicos/UFU, VIII 

Local: Campo de Futebol Society 

Período: 27/8 a 15/10 

N. Participantes: 210 Atletas 

N. Equipes: 15 

N. Jogos: 37 

 

19.2.5 

Ano: 2005 

Ação: Torneio Universitário de Peteca, I 

Local: Campus da Educação Física 

Período: 12/11 a 4/12 

N. Participantes: 20 Atletas 

N. Equipes: 8 

N. Jogos: 20 

 

19.2.6 

Ano: 2006 

Ação: Campeonato de Futebol Society - Técnicos e Docentes/UFU, IX 

Local: Campus Santa Mônica 

Período: 5/8 a 7/10 

N. Participantes: 210 

N. Equipes: 15 

N. Jogos: 37 

 

19.2.7 

Ano: 2007 

Ação: Campeonato de Futebol Society - Técnicos e Docentes/UFU, X 

Local: Campus Santa Mônica 
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Período: 27/10 a 2/12 

N. Participantes: 160 

N. Equipes: 12 

N. Jogos: 45 

 

19.2.8 

Ano: 2008 

Ação: Campeonato de Futebol Society - Técnicos e Docentes/UFU, XI 

Local: Campus Santa Mônica 

Período: De 30/8 a novembro 

N. Participantes: 168 

N. Equipes: 12 

N. Jogos: 45 

 

19.3 Projeto Dançando na UFU 

 

O Projeto Dançando na UFU tem como objetivos prestigiar a vida, intensificar e 

alargar as relações interpessoais, congregar os laços de amizade, proporcionar a 

descoberta de talentos, promover o prazer com intuito de enriquecer a qualidade 

de vida e o intercâmbio entre várias culturas para aprender a oferecer e receber os 

modos próprios e singulares de cada um. 

 

A dança é uma forma de atividade física, descontração, relaxamento, integração 

social e bem-estar. A dança tem a capacidade de compartilhar, expressar 

sentimentos e potenciais na sua prática. Através de vários ritmos como valsa, 

bolero, tango, forró, lambada, rock, merengue, chá chá chá, rumba entre outros, a 

dança de salão não impõe limite de idade, beneficiando e integrando pessoas das 

mais diversas faixas etárias, com respeito pelas culturas e estilos diferenciados, 

simplesmente através da arte de conviver. 
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O projeto é desenvolvido por meio de aulas práticas de dança de salão para 

comunidade universitária, que ocorrem de segunda a sexta-feira, das 12h às 13h e 

das 18h às 19h, durante o ano letivo, nos Campi da UFU. 

19.3.1 

Ano: 2006 

Ação: Projeto Dançando na UFU - 2006, 1ª Etapa 

Período: 3/4 a 8/6 

N. Participantes: 320 

N. Turmas: 8 

Carga Horária: 160h 

 

19.3.2 

Ano: 2006 

Ação: Projeto Dançando na UFU - 2006, 2ª Etapa 

Período: 8/8 a 8/6 

N. Participantes: 320 

N. Turmas: 8 

Carga Horária: 148h 

 

19.3.3 

Ano: 2008 

Ação: Projeto Dançando na UFU - 2008, 1ª Etapa 

Período: 18/4 a 18/7 

N. Participantes: 830 

N. Turmas: 20 

Carga Horária: 506 

 

19.3.4 

Ano: 2008 

Ação: Projeto Dançando na UFU - 2008, 2ª Etapa 

Período: 1/9 a 5/12 
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N. Participantes: 876 

N. Turmas: 21 

Carga Horária: 516 

 

 

20 Programa Educação e Treinamento Esportivo 

 

Este programa busca o desenvolvimento de atividades competitivas e não 

competitivas que acontecem durante a semana, nos períodos noturnos, aos 

sábados e domingos durante o dia, nas instalações do Centro Esportivo 

Universitário – CEU/UFU, ordinariamente, no semestre letivo, procurando 

desenvolver habilidades individuais e coletivas de cunho técnico-desportivo e 

pedagógico-científico. 

 

O Programa conta com cursos esportivos em diversas modalidades, com aulas 

regulares e avaliações sistemáticas acerca dos índices e performances obtidos, 

além da integração com a formação discente pela oferta e manutenção de bolsas 

a estagiários. Tais resultados são incluídos nos relatórios parciais e finais, assim 

como datas, locais e horários das participações em eventos locais, regionais e 

nacionais, buscando o contínuo aprimoramento através de situações competitivas 

com outras equipes e compilação científica dos dados obtidos. 

 

As modalidades de caráter não competitivo são compostas por fóruns, dinâmicas 

de grupo, oficinas e apresentações artísticas. Atendem às necessidades 

educacionais e de formação humana, assim como o aprimoramento dos 

dirigentes, técnicos, monitores e estagiários e professores, numa orientação 

sócio-crítica. O programa tem projetos em três níveis:  

 

- Educação Esportiva: na perspectiva da formação integral, busca promover a 

elevação da consciência do aluno/atleta nas relações sociais, ampliar 
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experiências para o cotidiano e promover reflexões sobre os conceitos de homem, 

mundo e sociedade, por meio de aulas regulares durante o semestre letivo; 

 

- Treinamento Esportivo: objetiva a melhoria das qualidades físicas e estabelece 

metas que elevem o rendimento nos limites de saúde e humanidade, por meio de 

turmas de treinamento; e 

 

- Competições: propicia à comunidade o desenvolvimento das potencialidades 

individuais e coletivas, em um trabalho sistematizado, científico e humanitário. 

 

 

20.1 Projeto de Educação Esportiva 

 

Esta ação busca promover atividades educativas nas áreas de esporte e 

recreação de forma sistematizada, para contribuir com a formação integral do 

universitário. O projeto se desenvolve por meio de aulas práticas de iniciação e 

prática desportiva em diversas modalidades esportivas, ministradas no Centro 

Esportivo Universitário, de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h. 

 

20.1.2 

Ano: 2008 

Ação: Projeto de Educação Esportiva 

Modalidades: 
Futsal, futebol de campo, voleibol, basquete, handebol, atletismo, 

judô, rugby 

N. Participantes: 500 Atletas (masc. e fem.) 

N. Aulas: 516 

Duração: Semestral (18 semanas) 

 

20.2 Projeto Equipes UFU de Treinamento Esportivo 
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Este projeto direciona-se ao treinamento esportivo para atletas universitário, 

desenvolvendo o esporte de rendimento, preparando-os para representar a UFU 

em eventos esportivo de âmbito local, regional, estadual e nacional.  

 

20.2.1 

Ano: 2001 

Ação: Treinamento de Equipes Esportivas/UFU 

Período: 18/3 a 27/7 (treinamento) 

N. Participantes: 500 Alunos/UFU 

Categoria: Masculina e feminina 

Modalidades: Futsal, handebol, vôlei e basquete 

 

20.2.2 

Ano: 2002 

Ação: Treinamento de Equipes Esportivas/UFU 

Local: Centro Esportivo Universitário 

Período: 10/5 a 25/7 (treinamento) 

N. Participantes: 150 Alunos/UFU 

Categoria: Masculina e feminina 

Modalidades: Futsal, handebol e natação 

 

20.2.3 

Ano: 2004 

Ação: Seletiva de Equipes Esportivas/UFU na modalidade de Futsal 

Local: Centro Esportivo Universitário 

Temporada: 16/8 a 20/8 (seletiva) 

N. Participantes: 150 Alunos/UFU 

Categoria: Masculina e feminina 

Modalidades: Futsal 

 

20.2.4 
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Ano: 2004 

Ação: Treinamento de Equipes Esportivas/UFU na modalidade de Futsal 

Local: Centro Esportivo Universitário – Campus Educação Física 

Temporada: 9/9 a 15/12 

N. Participantes: 60 Alunos/UFU 

Categoria: Masculina e feminina 

Modalidades: Futsal 

 

 

 

 

20.2.5 

Ano: 2006 

Ação: Treinamento de Equipes Esportivas/UFU 

Local: Centro Esportivo Universitário – Campus Educação Física 

Período: 3/4 a 22/5 e 23/7 a 27/11 

N. Participantes: 409 Alunos/UFU 

Categoria: Masculina e feminina 

Modalidades: Vôlei, futsal, basquete, handebol e judô 

 

20.2.6 

Ano: 2007 

Ação: Treinamento de Equipes Esportivas/UFU 

Local: Centro Esportivo Universitário – Campus Educação Física 

Período: 10/4 a 25/6 e 8/8 a 25/11 

N. Participantes: 409 Alunos/UFU 

Categoria: Masculina e feminina 

Modalidades: Vôlei, futsal, basquete, handebol e judô 

 

20.2.7 

Ano: 2008 
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Ação: Treinamento de Equipes Esportivas/UFU 

Local: Centro Esportivo Universitário – Campus Educação Física 

Temporada: 15/3 a 26/6 e 1o/9 a 13/12 

N. Participantes: 200 Alunos/UFU 

Categoria: Masculina e feminina 

Modalidades: Vôlei, futsal, basquete, handebol e judô 

 

 

 

 

 

Abaixo segue a especificação detalhada de cada Programa 
 

DIESU 

Programa de Esporte e Lazer Universitário Integrados 
  
Ano Base: 2001 a 2008 Grande Área : Assistência Estudantil/Educação Física 

Unidade : Pró-Reitoria de Extensão Culturas e Assuntos Estudantis – PROEX 
Subunidade: Diretoria de Assuntos Estudantis  - DIRES 
Departamento : Divisão de Esportes e Lazer Universitário – DIESU 

Caracterização: Jogos Universitários   Coordenação:  DIESU/DIRES 
Nome do Programa : Programa Muitos Esportes – Grandes Culturas  

Projetos que Acompanham: Projeto Integrado de Esporte e Lazer  

Projeto de Esporte Universitário em Intercâmbio 

             Projeto Centro Esportivo Universitário  

Objetivos Gerais: 

1. Contribuir para o processo de formação integral do universitário, socializando o 
conhecimento da importância de atividades físicas, cultura e lazer;  

2. elevar o compromisso da comunidade universitária com seu bem -estar bio-psico-social, 
integrando a comunidade universitária dentro de um contexto de interação humana, pautada 
pela melhoria da qualidade do modo de vida e pela construção da cidadania crítica;  

3. resgatar, fora do ensino regular, a noção e prática do esporte, cultura e lazer universitário, de 
forma que sejam orientados para o aproveitamento educativo do tempo de “não – trabalho” 
da comunidade estudantil;  

4. oportunizar aos alunos a prática de atividades físicas, culturais e de lazer na UFU;  

 

Objetivos Específicos: 

1. Elaborar e implantar projetos, inter e multidisciplinares, de forma a estabelecer um calendário 

anual de atividades esportivas, culturais e de lazer para a comunidade universitária;  

2. normatizar o acesso e a utilização  do Centro Esportivo Universitário;  

3. promover palestras, seminários, oficinas e workshops com temas relacionados a esporte e de 

lazer;  
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4. levar o aluno/UFU a participar de atividades esportivas universitárias de âmbitos municipal,  

regional, estadual e nacional;  

5. atender e assessorar a demanda advinda da comunidade universitária no desenvolvimento de 
atividades esportivas, recreativas e de lazer;  

6. oferecer espaço físico, materiais esportivos e serviços de apoio no Centro Esportivo 
Universitário.  

 

Justi ficativa: Para a formação de um profissional cidadão, a UFU aponta como necessária e 
indispensável, no âmbito universitário, a prática de atividades físicas sistematizadas 
ou não, e alerta que a ausência desta prática é fator determinante para o 

aparecimento de patologias bio-psíquicas e sócio-culturais, sendo uma das 
principais causas da dependência química, mais especificamente, do uso abusivo de 
drogas, da deterioração social e da formação de uma sociedade culturalmente 

doente.  
É preciso, portanto criar ambientes e locais para se trabalhar a corporeidade dos 
universitários, oferecendo possibilidades da pratica de atividades físicas, de 

integração e socialização, por meio de ações que levem estes jovens à prática 
esportiva e a comunidade a pensar o esporte como qualidade de vida.   

 

Metodologia:  Nessa perspectiva, propõe–se um trabalho de equipe e uma metodologia crítico-
reflexiva dentro do seguinte sistema: 
Planos de Metas - Elaboração de programa, projetos e atividades - Planejamento 

das ações - Calendário anual – Divulgação - Realização das atividades planejadas 
- Avaliação – Reflexão – Relatório. 
 

Resumo:  A proposta pretende contribuir para a formação integral do aluno/UFU por meio de 
ações sistematizadas e de práticas educativas continuadas em atividades físicas, 
esportivas, recreativas, culturais e de lazer; não como uma prática social única e 

restrita, mas como várias práticas sociais materializadas na forma de ações de 
ensino, desenvolvimento e treinamento de habilidades individuais e coletivas. Com 
base em princípios filosófico e cient ífico-metodológico, trabalhou-se a 

coorporiedade e o movimento humano na busca de um bem estar bio-psico-social 
no âmbito universitário e dentro de um contexto sócio-político-cultural. 
Para tal, necessitou-se de um conjunto de conhecimentos, ou seja, uma equipe 

multidisciplinar que, a partir da ótica do movimento humano, possa trabalhar em 
caráter interdisciplinar o ser humano em sua totalidade. 
A sistematização das atividades passou pela distribuição, em níveis de execução e 

de abrangência, de ações, projetos e atividades propostas. Foram realizados 
intercâmbios e eventos esportivos universitários de grande porte que abrangeram 
alunos de todos os cursos da UFU, de outras IES de Uberlândia, da Região, em 

âmbitos local, regional, estadual e nacional.   
O Centro Esportivo Universitário é um projeto de atendimento a demanda de 
espaço físico esportivo da UFU, de assessoria e apoio a eventos esportivos dos 

universitários e de manutenção do espaço do Centro Esportivo Universitário, local 
onde se realiza a prática esportiva de todos os projetos da DIESU, SELAZ e 
SETRE.  

 
 
Público Alvo: Comunidade universitária/UFU e 15.000 universitários/Uberlândia e Região 

 
Setor de Esportes e Lazer 

Programa de Assessoria e Desenvolvimento Esportivo e de Lazer na UFU 

 
Ano Base: 2001 a 2008Grande Área : Assistência Estudantil/Educação Física 
Unidade : Pró-Reitoria Extensão Culturas e Assuntos Estudantis – PROEX 
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Subunidade: Diretoria de Assuntos Estudantis  - DIRES 

Departamento : Setor de Esportes e Lazer na UFU  
Caracterização: Jogos Universitários   Coordenação:  DIESU/DIRES 
Nome do Programa : Esportes e Lazer na UFU 

Projetos que Acompanham: Projeto Esportes nos Cursos da UFU 
    Projeto Esporte e Lazer na UFU 
    Projeto Dançando na UFU  

 

Objetivos Gerais: 
1. Incorporar a prática de esporte, cultura e lazer estudantil ao contexto institucional da 

Universidade Federal de Uberlândia, mediante a implementação de uma política transparente 
que:  
a. contemple a implantação de ações esportivas, culturais e de lazer nos cursos;  

b. garanta os espaços físicos esportivos na UFU para sejam desenvolvidas atividades 
esportivas, culturais e de lazer;  

c. garanta a inclusão e efetive a participação do universitário nesses processos.  

2. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para a formação crítica do acadêmico, com 
ênfase na valorização do corpo inserido num contexto sócio-político-cultural; de  forma que:  

a. desperte o universitário para a importância de atividades físicas na vida bio -psico-

social;  

b. congregue, integre e socialize o universitário no curso por meio do esporte,  cultura e 
lazer.  

Objetivos Específicos: 

 

1. Implantar, em cada Faculdade ou Instituto, “células multiplicadoras”, formadas por estagiários  
do curso de Educação Física, devidamente selecionados e preparados para interagir com o 
SELAZ  e apoiar, orientar e atender às demandas e anseios dos alunos em relação às 

atividades físicas, esportivas, recreativas, culturais e de lazer;  

2. Desenvolver ações esportivas, recreativas, culturais e de lazer no interior das faculdades e 
institutos da UFU de forma a promover a integração e socialização do universitário no curso;  

3. promover palestras, seminários, oficinas e workshops com temas educativos nos cursos;  

4. assessorar (orientação e organização) ações esportivas, recreativas, culturais e de lazer no 
curso atendendo a demanda e os anseios advindos dos alunos;  

5. oferecer espaço físico, materiais esportivos e serviços de apoio para a prática de atividades 
físicas, culturais e de lazer organizados pela comunidade estudantil.  

 

Justi ficativa: Após análise científica, foram notadas dificuldades de relacionamento e integração 
do aluno no curso universitário. A falta de uma atividade esportiva, recreativa, cultura 
e de lazer que trabalhe a corporiedade e o processo de integração e socialização do 

aluno no curso e mesmo na UFU, propicia patologias na área de saúde mental, as 
quais se manifestam em quadros psicóticos alarmantes e promovem a deteriorização 
da saúde física do aluno/UFU. Assim, na busca de um trabalho que amenize e mesmo 

previna tais patologias a UFU aponta como alternativa o desenvolvimento de 
atividades físicas, esportivas, recreativas e de lazer nos cursos.   

 

METODOLOGIA :  O trabalho será desenvolvido na área de esporte, cultura e lazer, com metodologia 
diferenciada segundo a especificidade da área, sendo as ações subdivididas em: 
Ações Esportivas, Ações Culturais e Ações Recreativas, que ocorrem de forma 

paralela e simultânea nas faculdades e institutos da UFU.  
Em cada uma destas ações, serão implantadas duas linhas de trabalho:  
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 linha educativa: palestras em diversos temas sobre esporte, cultura e 

lazer, seminário de esporte, cursos e oficinas. 
 linha social: torneios, campeonatos entre os diversos períodos dos 

cursos,  exposição e apresentação artística, espetáculos, apresentação 

de dança e música, entre outros. 
 
Resumo: O Programa Esportes e Lazer na UFU é constituído por ações esportivas, educativas, 

culturais e recreativas, que ocorrem de forma paralela e simultânea, de forma a atender 
os anseios e demandas  de cada curso e buscando a integração e socialização do 
aluno no curso. Para tal, propõe a implantação de “células multiplicadoras” (estagiários 

do curso de Educação Física, previamente selecionados e preparados para atuarem 
juntos aos alunos) que desenvolverão, em parceria com o coordenador do SELAZ, as 
ações programadas. Enquanto, não se implanta esta proposta de trabalho, este 

programa implanta, desenvolve, assessora e apóia projetos e eventos esportivos, 
recreativos e culturais em vários níveis de abrangência - Projetos de Esporte nos 
Cursos, oferece espaço físico com serviços de apoio nos finais de semana e feriados, 

atendendo e dando encaminhamentos a propostas e solicitações feitas pela 
comunidade acadêmica para eventos estudantis.  

 

Público Alvo: universitários/UFU.  

SETOR DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIO  

Ano Base: 2001 a 2008 Grande Área : Assistência Estudantil/Educação Física 

Unidade : Pró-Reitoria de Extensão Culturas e Assuntos Estudantis – PROEX 
Subunidade: Diretoria de Assuntos Estudantis  - DIRES 
Departamento : Divisão de Esportes e Lazer Universitário – DIESU 

Caracterização: Jogos Universitários   Coordenação:  DIESU/DIRES 
Nome do Programa : Programa de Educação e Treinamento Esportivo Universitário  

Projetos que Acompanham: Projeto de Educação Esportiva Universitária  
Projeto de Treinamento Esportivo Universitário 

Objetivos Gerais:  

1. Estabelecer processo educativo por meio da construção de conhecimento e desenvolvimento 
científico na área de esporte e lazer comprometidos com ensino, pesquisa e extensão, de 

forma a gerar condições pedagógicas diferenciadas, contribuir na formação integral do 
universitário/UFU e definir novos horizontes e possibilidades na formação superior;  

2. instituir, no âmbito da UFU, a atividade denominada treinamento desportiva, destinada aos 

alunos regularmente matriculados nos cursos da UFU, de forma a constituir-se enquanto 
equipes esportivas universitárias em diversas modalidades e campo de pesquisas e estudos 
relacionados ao esporte, qualidade de vida e saúde. 

 
Objetivos Específicos: 

1. Desenvolver atividades educativas e de treinamento esportivo, possibilitando o acesso, 

planejamento e atuação dos acadêmicos em atividades esportivas, culturais e de lazer;  

2. promover uma maior eficiência física, cognitiva, intelectual, afetiva e social da comunidade 
universitária por meio do exercício físico;  

3. constituir  turmas esportivas universitárias em diversas modalidades esportivas, com fins de 
sua aprendizagem e prática regular, devidamente orientada para a elevação da qual idade de 
vida;  

4. incorporar a prática do esporte universitário ao contexto institucional da UFU.  
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Justi ficativa: Em âmbito local, a Universidade Federal de Uberlândia, desde sua autorização de 

funcionamento, em 1969, sempre primou pela elevação da qualidade de vida de sua 
comunidade. Tal proposta encontra-se edificada, ainda, no compromisso assumido 
na resolução 01/97, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que  em seu 

artigo 2º,  
 “institui no âmbito da Universidade a atividade denominada prática 
desportiva (...) destinada aos alunos regularmente matriculados nos 

cursos de graduação”.  
§ 1º A prática esportiva compreenderá as diversas modalidades 
esportivas a serem oferecidas aos discentes, para aprimoramento das 

forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais;  
§ 2º Visando a manutenção e o aprimoramento da aptidão f ísica e 
desportiva dos alunos, serão organizados jogos, torneios, 

campeonatos, olimpíadas e outras formas de esporte “  
 

No cenário Nacional, evidencia-se a existência de um esforço pelo oferecimento da  

prática de atividades físicas à comunidade universitária, o que reforça a 
necessidade de ações locais para impulsionarem novas perspectivas para o esporte 
universitário.  

Neste sentido, o presente Programa possui a finalidade principal de implantar 
atividades de educação e treinamento esportivos para os universitários/UFU, a fim 
de contribuir na adesão, aperfeiçoamento e desenvolvimento da prática esportiva 

devidamente orientada rumo à elevação da qualidade de vida.  
 

Metodologia:  Propõe um trabalho de equipe e uma metodologia crítico-reflexiva,  dentro do 

seguinte sistema:  
 

 Planos de Metas - Planejamento das ações - Calendário anual – 

Divulgação - Realização das atividades planejadas - Avaliação – Reflexão 
– Relatório. 

Resumo:  Desenvolvimento de atividades competitivas e não competitivas que acontecem durante 

a semana, nos períodos noturnos, aos sábados e domingos durante o dia, nas 
instalações do Centro Esportivo Universitário – CEU/UFU - , ordinariamente no 
semestre letivo, procurando desenvolver habilidades individuais e coletivas tanto de 

cunho técnico-desportivo quanto pedagógico-cient ífico. 

O Programa conta com cursos esportivos em diversas modalidades esportivas, com 
aulas regulares e avaliações sistemáticas acerca dos índices e performances obtidos, 

além da integração com a formação discente pela oferta e manutenção de bolsas a 
estagiários. Tais resultados são incluídos nos relatórios parciais e finais, assim como 
datas, locais e horários das participações em eventos locais, regionais e nacionais, 

buscando o cont ínuo aprimoramento através de situações competitivas com outras 
equipes e compilação cient ífica dos dados obtidos. 
As modalidades de caráter não competitivo são compostas por fóruns, dinâmicas de 

grupo, oficinas e apresentações art ísticas. Atendem às necessidades educacionais e 
de formação humana, assim como o aprimoramento dos diri gentes, técnicos, monitores 
e estagiários e professores, numa orientação sócio-crítica.  

O Programa tem projetos em três níveis:  
 

1) Educação Esportiva  – na perspectiva da formação integral, busca 

promover a elevação da consciência do aluno/atleta nas relações sociais, ampliar 
experiências para o cotidiano e promover reflexões sobre os conceitos de homem, 
mundo e sociedade por meio de aulas regulares durante o semestre letivo.  

2) Treinamento Esportivo – busca a melhoria das qualidades físicas e 
estabelece metas que elevem o rendimento dentro dos limites de saúde e 
humanidade por meio de turmas de treinamento. 
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3) Competições – propicia à comunidade o desenvolvimento das 

potencialidades individuais e coletivas, em um trabalho sistematizado, cient ífico e 
humanitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de Trabalho 

 
Diretoria de Assuntos Estudantis 

Maria Lúcia Costa Marquez – Assistente Social - Diretora de Assuntos Estudantis 

Kátia Vieira Schwarz - Secretária  

 

Divisão de Assistência ao Estudante 

Maria de Fátima Oliveira  - Assistente Social – Gerente da DIASE 

Clóvis Antônio Fonseca – Aux. Administrativo  

Suelene Maria Barbosa - Secretária 

 

Setor de Apoio e Orientação Social –SEAOS/DIASE 

Marilza Helena Betânia – Assistente Social - Chefe do SEAOS 

Marlene Pereira  - Assistente Social – Aposentada em Abril/2007 

Ilza Maria da Silva Alves – Assistente Social 

Flávia Maria da Silva Santana – Assistente Social 

Elisete Aparecida Ferreira Marciano – Ass. Social – PMU/Aposentada em Abril/2005 

Vera Aparecida de Freitas – Assistente Social – Retorno a PMU em 15/05/2003 
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Setor de Apoio e Orientação Psicopedagógica - SEAPS 

Maria de Lourdes Pereira Costa – Psicóloga – Chefe do SEAPS 

Cristianne Spirandeli Marques – Psicóloga do Setor até julho/08 

Karen de Almeida Rodrigues – Psicóloga 

Léia Souza Alves de Araújo – Psicóloga do Setor até setembro/08 

Maria Alzira Marçola – Psicóloga 

Daniela Aparecida de Sousa Moreira – inicio no setor em out/08 

Gisele Carvalho Bernardes – início no setor em set/08 

________________________________________ 

Estagiários SEAPS/DIASE 

2001 

Luciana da Silva Faleiros  
Fernanda Carla Gonçalves Gomes  
Gina Fernandes da Cunha 

Michelle Gomes dos Santos  
Thaisa Belloube Borin 
Daren Priscila Tashima 

 
2002 
Priscilla Martins Borges 

Rogério Alves de Souza 
 
2003 

Fernando Silva Paula 
Ana Paula Soares Ferreira 
 

2004 
Tatiana Lucia Santana 
Danielle Carla da Silva e Oliveira 

Sãmela Gomes Rodrigues 
Marcela Maria Borges Leite 
Claudia Silva de Souza 

Verônica Ribeiro Vilela 
 
2005 

Ana Luiza Patriarca Mineo 
José Alberto Roza Junior 
Aline 

Rafaela Marengo 
Flávia Aparecida Lemos Vieira 
Patrícia Helena Martins Leite 

Patrícia Franco Assunção 
Letícia Borges Rodrigues  
Flávia Maria Goulart de Melo 

 
2006 
Franciely Nunes Rosa 

Janaina Aparecida Silva Lopes 
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Juliana Macedo Pena 

Alessandra Carvalho de Brito 
Elisa Rodrigues da Silva 
Renata Cipriano de Oliveira 

 
 
2007 

Luciana Soares de Barros 
Letícia Terra Alves 
Alexandre Victor Neves 

 
2008 
Aline Fernandes Alves 

Giovana Cabral Doricci 
Júlia Furtado de Barros  
Tatiane Medeiros Cunha 

Yara Magalhães dos Santos  

 

 

Divisão de Esporte Universitário 

Izi lda Cardoso Costa – Técnica em Desporto – Gerente da DIESU 

Líria Rodrigues Lima - Secretária 

Carla Mariana Pereira Lemes – Técnica em Desporto 

Claudio Gomes Barbosa – Técnico em Desporto 

 

Equipe de Trabalho: 2001 a 2004 

Nome Forma de Participação Contato Tipo 

Izilda Cardoso Costa Coordenadora Fone: (34) 3239 4647 
E-mail: diesu@proex.ufu.br 

Funcionária/UFU 

Robson Gonçalves Félix  Técnico em Desporto  Funcionário/FAU 

Igor Coelho Colaborador Fone: (34) 3239 4650 
E-mail: selaz@proex.ufu.br 

Estagiária/UFU 

Anelisa Ennes do Vale Cantieri  Colaborador Fone: (34) 3239 4650 

E-mail: selaz@proex.ufu.br 

Estagiária/UFU 

DA’s e Atléticas da UFU Parceiro  Parceria 

 

Equipe de Trabalho: 2004 a  2008 
 

Nome Forma de Participação Contato Tipo 

Izilda Cardoso Costa Coordenadora Fone: (34) 3239 4334 

E-mail: diesu@proex.ufu.br 

Funcionária/UFU 

Liria Rodrigues de Lima Secretária Fone (34) 3239 4631 Funcionária/UFU 

mailto:selaz@proex.ufu.br
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Alan César Campos Borges 
Ana Paula Gomes de Melo Coelho 

André Luis de Oliveira 
Aline Freitas de Oliveira 
Carla Mariana Pereira Lemes 

Carolina Braz de Almeida 
Cláudio Roberto Andrade 
Christian Fernando de Oliveira 

Deise Elena de Oliveira  
Edson da Silva Junior 
Edicarlos Machado Siqueira 

Elaine Faria da Silva 
Everson Carneiro de Araújo 
Fabio Vladimir Silva 

Fernanda Finotti de Moraes  
Gilson Batista Machado 
Giovanny Carlo Oliveira Lima 

Giscard Humberto Oliveira Lima 
Gustavo Bevilagua 
Heytor Fioranelli Braga 

Ivan dos Reis Godinho 
José Adolpho de Oliveira e Paula 
José Laureano Jr.  

Lindemberg da Silva Souza 
Luiz Fernando Rodrigues Oliveira 
Marcos Vinicius Costa F. Silva 

Mario Luiz Guimarães Andrade 
Paula Pereira Roteli  
Soene Hozana de Lima  

Sumaia Barbosa Franco Marra 
William Rogue Ferrari  

Técnicos de equipes  Serviço de 
terceiro 

Adilson Henrique de Souza 

Aline Guimarães Viana 

Allyssane Rezende Simão 
André Luiz Soares da Costa Junior 

Aretusa Lopes Cavaleiro 

Bruno Costa Alves 
Bruno Gonzaga 

Cláudio Gomes Barbosa 

Daniel Alves Teófilo 

Gabriella Ferreira Braga 
Geraldo Majela Carvalho 
Giselle Helena Tavares  
Guilherme Isaías de Paula 

Izaura de Menezes Medeiros 

Kamylla Soares de Freitas Leal  
Kelly Botelho Assis Matos 
Marcelo Reinaldo de Lima 

Marcelo Costa Junior 
Marco Aurélio da Silva 
Maria Claudia Comodoro Moraes 

Mariana Nascimento  
Mikaelle de Araújo Morais 
Nathalia Palma de Queiroz 

Pedro Augusto de Sousa Cardoso 

Colaborador  Estagiária/UFU 
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Pedro Ivo Elias Polo 

Rodrigo Frauzino Teixeira  

Rosimeire Rodrigues Gomes 

Vanessa Rodrigues Santos  

Veridiana de Sousa Rodrigues  

Weverton Freitas Nascimento  
Ana Paula Coelho 

Daniel Teófilo 
Fabio Ponciano Duarte 
Geraldo Majela Carvalho 

Glênio Fernandes Leite 
Josélia Sousa  
Juliana Viana dos Anjos 

Leandro Pina Felipe 
Leonardo Franchi Teixeira 
Luiz Antonio de Andrade Filho 

Maria Angélica Martins  
Mozart da Silva Gonçalves Almeida 
Renato Fleury Cardoso 
Sara Emmanuela  
Vickele Sobreira 
Willson Botelho Neto 

Colaborador  Monitor/UFU 

 

Divisão de Restaurante Universitário - DIVRU 

Henry Ford Pereira – Gerente da DIVRU 

João Donizeti Alves - Chefe do Almoxarifado 

Márcia Eurípedes de Jesus - Secretária 

Clovis Gomes Ribeiro – Chefe de Cocção 

Antônio Dama Neto - Aux. Nutrição 

Elenice Mota R Barbosa - Aux. Nutrição 

Elice Souza Pereira - Aux. Nutrição 

Fábio Marques V Souza - Aux. Nutrição 
Isaias De Carvalho - Aux. Nutrição 
Iva Aparecida Camargos - Aux. Nutrição 

José Maria Storti - Operador Caixa 
José Nunes Teixeira - Aux. Nutrição 

Luciana Oliveira Almeida - Nutricionista 
Luiz Joel Ferreira – Porteiro 
Marcelo Ribeiro de Araújo - Aux. Nutrição 

Márcia Eurípedes de Jesus -  Secretária 
Marcos Antônio Ferreira -  Cozinheiro 

Marcos Rocha Filgueira - Cozinheiro 
Maria Lucineide A Guimarães - Aux. Nutrição 

Maria Marta dos S. Guedes - Aux. Nutrição 
Maria Terezinha A. Eugênio - Aux. Nutrição 
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Osmário Izaias Jerônimo - Cozinheiro 

Paulo Roberto Pereira - Cozinheiro 
Rair Rosa dos Santos - Aux. Nutrição 

Renilda Oliveira Freitas - Aux. Nutrição 
Rodney Aparecido de Paula - Aux. Nutrição 
Rodrigo Malaquias Almeida - Açougueiro 

Silmara Lopes do Nascimento - Nutricionista 
Sônia Martins Santana - Aux. Nutrição 

Sônia Vilela F. Guimarães - Aux. Nutrição 
Valéria Lisboa Miranda - Aux. Nutrição 
Welington Fernandes Silva -  Aux. Nutrição 

 

 


