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Na Universidade Federal de Uberlândia, a política de Assistência Estudantil é responsabilidade da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE), a qual atua nas dez
áreas do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, que são: moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação;
além de atuar também no combate às discriminações de gênero, de diversidade sexual,
étnico-raciais, entre outras.
Nesse sentido, a PROAE tem por finalidade propor, planejar, coordenar, executar,
supervisionar e avaliar as políticas, programas e ações de assistência estudantil, voltadas para a ampliação das condições de permanência do estudante na Universidade, à
melhoria de seu desempenho acadêmico e à redução dos índices de evasão e retenção,
além de ser voltada também para inclusão social, produção de conhecimentos, formação ampliada e qualidade de vida, garantindo o direito à educação aos discentes.
A estrutura organizacional desta Pró-Reitoria constitui-se por meio de articulação
entre: Divisão de Assistência e Orientação Social (DIASE), Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional (DIPAE), Divisão de Esporte e Lazer Universitário (DIESU),
Divisão de Restaurantes Universitários (DIVRU), Divisão de Saúde (DISAU) e Divisão da
Moradia Estudantil (DIVME). Essas divisões atuam na política de educação superior em
interface com a política de assistência estudantil, de forma a estabelecer ações efetivas
junto aos estudantes nas áreas do PNAES.
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A PROAE vem seguindo as suas metas, especialmente no que diz respeito à
permanência dos(as) estudantes, e entende que os recursos alocados pelo PNAES têm sido de fundamental importância
para a implementação dos programas de
assistência estudantil no âmbito da UFU.
Desta forma buscamos, por meio
da Assistência Estudantil, a democratização e o aumento da qualidade dos serviços prestados à comunidade estudantil, o
bem-estar da coletividade, o acolhimento e a empatia junto aos estudantes, contribuindo para uma universidade cada vez
mais inclusiva, democrática e acolhedora.
Entendemos que, nesse contexto, a Universidade necessita ampliar sempre seu olhar
para as ações afirmativas, de inclusão social e
de conhecimento, estreitamento e diagnóstico sobre a comunidade estudantil no contexto universitário, que apresenta outras tipologias de demandas que podem contribuir para
garantir a permanência e sua formação, por
meio da melhoria do desempenho acadêmico e qualidade de vida dos(as) nossos(as) estudantes.
Valder Steffen Júnior
Reitor
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CONHEÇA

A UFU
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Você sabia que a Universidade Federal de
Uberlândia é multicampi, localizada em 4 (quatro)
cidades do estado de Minas Gerais e distribuídos
em 7 (sete) campi?
Campus Santa Mônica
Uberlândia-MG

Campus Glória
Uberlândia-MG

Campus Umuarama
Uberlândia-MG

Campus Araras
Monte Carmelo-MG

Campus Educação Física
Uberlândia-MG

Campus Pontal
Ituiutaba-MG
Campus Patos de Minas
Patos de Minas-MG

A UFU é uma
Instituição
pública, gratuita,
de qualidade,
democrática, laica
e socialmente
referenciada.

MONTE
CARMELO
ITUIUTABA

UBERLÂNDIA

PATOS DE
MINAS
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Você sabia que somos
uma comunidade de cerca de:

27.043
estudantes

2.120
docentes

• 27.043 alunos;
• 2.120 docentes;
• 2.965 técnicos administrativos;
• e 800 colaboradores?
Fique atento as
informações no site da
UFU!
www.ufu.br

2.965

técnicos
administrativos

800

colaboradores

COMUNIDADE

UNIVERSITÁRIA

COMO A UFU É

ORGANIZADA

A UFU atua de forma articulada e ancorada transversalmente no tripé da Educação constituído pelos pilares de Ensino, Pesquisa e Extensão, com o apoio da Assistência Estudantil como instrumento para permanência e mecanismo de equidade e justiça social na
Educação Superior pública.

PESQUISA
Consiste no
desenvolvimento de
atividades dentro da
universidade com o
intuito de gerar novos
conhecimentos a partir dos
problemas sociais.

ENSINO
É a construção do
conhecimento apropriandose do conteúdo produzido
pela humanidade ao longo
da história. As atividades
que representam são
aulas teóricas, práticas e
monitorias.

EXTENSÃO
Se trata da contribuição
social, a partir da troca
de conhecimentos com
a sociedade, validando e
aprofundando o que foi
identificado na Pesquisa.
Por exemplo a prestação
de serviços à comunidade,
por meio de serviços sociais,
orientações e saúde pública.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

MISSÃO DA
UFU
Desenvolver

o ensino, a pesquisa e a
extensão de forma integrada, realizando a
função de produzir e disseminar as ciências, as
tecnologias, as inovações, as culturas e as artes,
e de formar cidadãos críticos e comprometidos
com a ética, a democracia e a transformação
social.

Ensino, pesquisa
e extensão são
igualmente
importantes e
indissociáveis!
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COMO A UFU É

ORGANIZADA

A UFU é organizada em diversos setores administrativos e instâncias consultivas e deliberativas.
Aos estudantes, busque
entender principalmente
o papel dessas próreitorias, para garantir
acesso e participação
em todas as ações que
a UFU pode oferecer
diretamente a você.

Universidade Federal de Uberlândia
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

UNIDADES ACADÊMICAS

REITORIAS

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CONSELHO DA UNIDADE

PRÓ-REITORIAS

Conselho de Integração
Universidade-Sociedade
Assembleia
da Unidade
Conselho de Graduação

Conselho Diretor

Conselho de Extensão,
Cultura e Assuntos
e Estudantis

Conselho de Pesquisa
e Pós-Graduação

DIRETORIA DA UNIDADE

Coordenações
de Cursosde
Graduação

Coordenações de
Programas de
Pós-Graduação

Órgãos Suplementares

Coordenações
de Núcleos

Coordenações de
Extensão

Órgãos Administrativos

Departamentos

Órgãos
Complementares

Vice-Reitoria

Assesssorias
Especiais

Pró-Reitoria
de Pesquisa
e Pós-Graduação
PROPP
Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura
PROEXC

REITORIA

Unidades Especiais
de Ensino

Pró-Reitoria
de Graduação
PROGRAD

Pró-Reitorias
Prefeitura
Universitária

Outras
Estruturas

Pró-Reitoria
de Assistência Estudantil
PROAE
Pró-Reitoria
de Planejamento
e Administração
PROPLAD
Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas
PROGEP
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A Unidade Acadêmica é o
órgão básico da UFU, devendo
possuir organização, estrutura
e meios necessários para
desempenhar, no seu nível,
todas as atividades e exercer
todas as funções essenciais ao
desenvolvimento do ensino,
pesquisa e extensão. Os cursos
acadêmicos compõem as
unidades acadêmicas, que
têm por objetivo a formação
acadêmica
e
profissional
em
diferentes
áreas
do
conhecimento.

• 33 unidades acadêmicas
• 93 cursos de graduação
• 4 cursos de graduação à distância
• 42 cursos de mestrado acadêmico
• 10 cursos de mestrado profissional
• 24 cursos de Doutorado
• 7 cursos de ensino técnico
• 1 Colégio de aplicação na educação

básica

Fonte: Relatório de Gestão UFU 2020

Sempre que
necessário,
converse com sua
coordenação e/
ou direção do seu
curso acadêmico!

UNIDADES

ACADÊMICAS

QUEM

SOU?
Todo estudante da UFU
tem acesso ao seu ID Digital,
ou seja, Identidade Digital UFU
e ao e-mail institucional.
• A ID Digital é sua
identificação
dentro
dos
espaços universitários e será
válida em todos locais da
Instituição.
•
Com
o
e-mail
institucional você tem acesso
a uma série de serviços, como
acesso ao Office 365 (você tem
acesso ao OneDrive, Excel,
Word, Powerpoint, OneNote,
SharePoint,
Teams,
Class
Notebook, Sway e Forms).
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Para acessar, basta fazer a
instalação através das lojas de
aplicativos de Android e iOS,
por meio do UFU mobile.
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O UFU Mobile é o aplicativo oficial da UFU e traz uma
série de funcionalidades separadas por módulos, acessíveis
conforme os perfis e interesses de cada usuário.
Módulos para estudantes
• Histórico: Notas e faltas
das disciplinas cursadas pelo
aluno durante o curso;
• Grade horária: Grade horária
atual do aluno;
• Mensagens: Mensagens
enviadas para as turmas em
que o aluno está matriculado.

Módulos para a comunidade
• Restaurantes: Informações
sobre cardápios e lotação em
tempo real dos restaurantes
universitários e aquisição de
tickets para acesso;
• Transporte: Horários e rotas
dos veículos intercampi;
• Comunica: Comunicados,
notícias e eventos publicados
nos sites da UFU;
• Mapas: Mapas dos diversos
campi da UFU.

ACESSE EM:
www.mobile.ufu.br/paginas/inicio

UFU

MOBILE

ENFRENTAMENTO À

COVID-19
A Universidade Federal de Uberlândia,
indica 3 (três) fases de atuação direta e suas
premissas estruturantes para enfrentamento à Covid-19.
Fique atento ao protocolo de biossegurança da UFU e a página do Comitê de
Monitoramento à Covid-19.

14

ACESSE EM:
www.ufu.br/comitecovid19

FASES PROPOSTAS: PREMISSAS ESTRUTURANTES
Fase 01

Fase 02

Fase 03

SAÚDE E
BEM-ESTAR

SEGURANÇA
E FORMAÇÃO

PROTEÇÃO E
CONTROLE

EIXOS 1,2,3,4,5,6 e 7

ETAPAS 1,2,3,4 e 5

Ações
Emergenciais:

Ações
Híbridas:

Ações
presenciais:
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Abra a
câmera e
participe!

Verifique as
plataformas
digitais que
estão sendo
utilizadas
em suas
disciplinas

ENSINO

REMOTO

NÃO AO

TROTE
A UFU, por meio da
Resolução 15/93, do Conselho
Universitário
(Consun),
proíbe desde 1993 o trote na
universidade, as penalidades
ao aluno infrator podem
variar desde suspensão até
desligamento definitivo. Em
um ambiente universitário
que preza a pluralidade e
respeito às diversas opiniões e
conhecimentos é fundamental
garantir o espírito universitário,
de interação, integração e
acolhimento.

16

A
melhor
forma
de
recepcionar
os
novos
estudantes é com ações
coletivas que promovam a
integração do ingressante ao
ambiente universitário e ao
seu curso.
Por isso, fique atento e
apenas participe de ações de
recepção saudáveis.

ASSISTÊNCIA

ESTUDANTIL
A implementação de políticas públicas com enfoque na permanência do estudante no ensino superior é um instrumento para a viabilização na promoção
da igualdade de oportunidades e inclusão
social. A permanência é indicada pela implantação da Assistência Estudantil como
ação do Estado Brasileiro para reduzir as
desigualdades sociais, promovendo justiça social e a equidade de oportunidade,
por meio do acesso, permanência e êxito
dos estudantes matriculados em curso
presenciais nas Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES), de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa
e extensão e se concretiza por meio de
programas e projetos em diversas áreas
de atuação, benefícios sociais e acompanhamento do aluno.
Sabe-se que a educação como um
direito de todos, um dever do Estado,
da família e assegurado pela sociedade,
está presente no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, onde é definido que
“a educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o traba-

lho”. Assim como no Art. 206, onde é indicado como princípios do Estado, a promoção da “igualdade de condições para o
acesso e permanência nas escolas”. (BRASIL,1988).
A trajetória percorrida pela implantação de políticas públicas referente a permanência ainda é marcada por diversas
ações na estruturação do ensino superior
do Brasil, sendo destacados alguns episódios relevantes nessa temática, como:
a inauguração da Casa do Estudante, em
Paris, em 1928; a inauguração da casa do
estudante e do restaurante popular (futuro RU) no Rio de Janeiro, em 1930 e a
criação da União Nacional dos Estudantes
(UNE), em 1937, que historicamente, marcam a criação e a defesa da assistência
estudantil, como política de estado. Na
década de 70, a criação do DAE (Departamento de Assistência ao Estudante); na
década de 90, o PAE (Programa de Assistência Estudantil). Em 1999, o FIES (Fundo
de financiamento ao estudante do Ensino Superior) e ampliado em 2004, com o
objetivo de conceder financiamento para
cursos de graduação em instituições privadas e em 2004, o ProUni (Programa
Universidade para todos).
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Em 2001, é importante destacar a
aprovação do PNE (Plano Nacional de
Educação) e 2002, a inclusão da Assistência Estudantil na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a proposta de Emenda
à Lei de Educação Superior, em defesa da
construção de um plano nacional de assistência estudantil.
Em 2007, a criação do REUNI, Programa de Apoio a Planos de Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais e
o ano 2010, o Decreto-lei nº 7.234 foi assinado como Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).
Somados às ações de permanência,
a regulamentação da lei 12.711/2012, que
dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de
ensino técnico de nível médio e dá outras
providências (Lei de Cotas), com a reserva de 50% de suas vagas para as cotas a
ADPF 186 – Garantia da legalidade das cotas para Pretos, Pardos e Indígenas (PPIs).
(BRASIL, 2012).
Assim como, a incorporação da necessidade especial como uma legislação
específica por meio do decreto nº 5296,
em 2004, contemplando cinco grupos:
deficiência física, auditiva, visual, mental e
múltipla. Outra normativa relevante para
a temática é a criação da Portaria Normativa n° 389 - Programa de Bolsa Permanência, em 2013, com a finalidade de
minimizar desigualdades étnico-raciais
em estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, focados nos discentes indígenas e quilombolas. Até 2017, os estudantes com cursos de graduação, com carga

horária média superior ou igual a 5 (cinco)
horas diárias também podiam concorrer
à concessão do benefício. (BRASIL,2004;
2013).
Na trajetória da Assistência Estudantil no Brasil, é importante destacar a
criação de duas instâncias de discussões
e proposições sobre a temática, sendo o
Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Estudantis (Fonaprace) e a Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições
(ANDIFES). As duas instâncias vêm realizando pesquisas significativas na perspectiva do direito social, prevenção da
retenção e evasão escolar por motivos socioeconômicos.
A ANDIFES em parceria com o Fonaprace, vem elaborando pesquisas periódicas para identificar perfil dos graduandos
nas IFES, como também estabelecer estratégias de ações necessárias para melhoria do sistema de educação superior
no Brasil.
REFERÊNCIA:
(BRASIL, 1931); (IMPERATORI, 2017);
(BRASIL, 1996) (BRASIL, 2007a); (BRASIL,
2010 (a); 2010 (b)); (BRASIL, 2010).

DIRETORIAS E

DIVISÕES
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A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) é organizada em diretorias e divisões,
confira abaixo o que cada divisão pode oferecer a você.
PRÓ-REITORIA
DE ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL (PROAE)

SECRETARIA

ASSESSORIA DA
PROAE (ASAES)
Comissão Permanente de
Acompanhamento ao
Estudante da Assistência
Estudantil

SECRETARIA

DIRETORIA DE
INCLUSÃO, PROMOÇÃO
E ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL (DIRES)

Observatório da
Assistência Estudantil

DIRETORIA DE
QUALIDADE DE VIDA
DO ESTUDANTE (DIRVE)

SECRETARIA

DIVISÃO DE
ASSISTÊNCIA E
ORIENTAÇÃO
SOCIAL (DIASE)

VER +
A DIASE é um órgão
subordinado à Diretoria
de
Inclusão,
Promoção
e Assistência Estudantil (DIRES) que
tem
como
foco
implementar a política
de
assistência
estudantil no âmbito
do serviço social.

e-mail:
diase@proae.ufu.br

DIVISÃO DE PROMOÇÃO
DE IGUALDADES E
APOIO EDUCACIONAL
(DIPAE)

VER +
A DIPAE trabalha no
sentido de promover
o bem-estar do aluno
com ações para sua
integração
ao
ambiente universitário e ações afirmativas
que
possam
derrubar preconceitos, diminuir diferenças e desigualdades,
além de auxiliar o
aluno em seus estudos com organização
do tempo, organização
de
agendas,
oratória para apresentação de trabalhos, projeto de vida,
pertencimento,
dentre outras temáticas.
e-mail:
dipae@proae.ufu.br

DIVISÃO DA
MORADIA
ESTUDANTIL
(DIVME)

VER +

DIVISÃO DE
SAÚDE (DISAU)

VER +

DIVISÃO DE
RESTAURANTES
UNIVERSITÁRIOS
(DIVRU)

VER +

DIVISÃO DE
ESPORTES E LAZER
UNIVERSITÁRIOS
(DIESU)

VER +

A DIVME é um órgão
subordinado à DIRES
que tem como foco a
garantia de funcionamento da Moradia
Estudantil e as interfaces com outros
setores administrativos da UFU, acompanhamento do desempenho
acadêmico,
acolhimentos
aos
moradores e encaminhamentos no que
tange ao atendimento as diversas áreas da
PROAE, como apoio
pedagógico, psicológico, entre outros.

A DISAU, desenvolve
programas e projetos
que
atendem
a
comunidade discente
da UFU, em suas
necessidades
de
saúde e seus reflexos
na vida pessoal e
acadêmica, por meio
da realização de atendimentos,
ações
preventivas
e
de
promoção da saúde,
que contribuem para
o
desenvolvimento
das potencialidades
do (a) estudante e da
sua qualidade de
vida.

A DIVRU tem como
objetivo
fornecer
refeições
balanceadas e adequadas,
do ponto de vista
nutricional e sanitário, à comunidade
acadêmica e contribuir para práticas de
ensino,
pesquisa e extensão.
Além disso, a missão
é continuar sendo um
equipamento social
capaz de evitar a
evasão ou a retenção
acadêmica resultante
de condições socioeconômicas
específicas.

A DIESU tem como
objetivo a promoção,
apoio e incentivo às
atividades esportivas
e de lazer de forma a
contribuir
para
a
formação integral e
qualidade de vida do
universitário.

e-mail:
moradiaestudantil
@ufu.br

e-mail
disau@proae.ufu.br

e-mail:
divru@proae.ufu.br

e-mail:
diesu@proae.ufu.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO

PNAES

Os recursos específicos para a Assistência Estudantil iniciam em 2007, após o
lançamento da portaria normativa e em
2010, por meio do Decreto nº 7.234, de 19
de julho de 2010 a criação do Programa
Nacional da Assistência Estudantil (PNAES).
Compreender a origem e finalidade
dos recursos financeiros destinado para as
ações e atividades da assistência estudantil é fundamental para estabelecermos
prioridades, parâmetros e limites de atuação, sendo que a estruturação tanto administrativa quanto executiva é diretamente
relacionada ao financiamento da Assistência Estudantil na UFU e consequentemente determina os limites das ações e atividades para o atendimento as demandas
solicitadas e parâmetros para captações
de recursos, sejam internamente ou externamente, por meio de parcerias ou outros.
Os investimentos compreendem em
duas categorias: benefícios diretos, ou
seja, auxílios financeiros diretos aos estudantes, em rubrica específica para concessão de auxílios em pecúnia e os benefícios
indiretos, em rubricas especificas de custeio ou capital, ou seja, a liberação do uso
de estruturas, serviços e/ou atividades promovidas pela pró-reitora e os recursos são
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oriundos do Tesouro Nacional em Orçamento de Outros Custeio e Capital (OCC) e
os recursos do Tesouro Nacional oriundos
do PNAES. Enquanto a primeira fonte não
possui especificidade de financiamento
em relação a outras demandas da universidade, é com essa fonte de financiamento que se custeia o funcionamento, manutenções e adequações nos equipamentos
sociais, como Restaurante Universitário,
Centros Esportivos e Moradia Universitária.
Vários destes investimentos também
se encontram diluídos nos recursos da
própria universidade com o determinado
serviço, como limpeza, vigilância, energia,
água, internet e outros. Por outro lado, o
financiamento com recursos do Tesouro
Nacional oriundos do PNAES está disposto
na Lei Orçamentária Anual (LOA) e constitui o núcleo mais importante do financiamento da Assistência Estudantil na UFU,
cuja designação orçamentária pode ser
rastreada em cada uma das áreas de atuação da Assistência Estudantil.
Com essas fontes de financiamento,
as ações de Assistência Estudantil foram
concebidas, numa perspectiva de formação ampliada dos estudantes.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

PNAES
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O Programa Nacional de Assistência Estudantil, atua diretamente em 10 (dez) áreas:

Assistência
à saúde

Esporte

Apoio
Pedagógico

Transporte

Cultura

Moradia
Estudantil

Inclusão
Digital

Alimentação

Creche

Acesso,
Participação e
Aprendizagem de
Estudantes

MORADIA

ESTUDANTIL
Durante o Ensino Remoto
Moradia e Alimentação,
estão sendo realizadas as
concessões de auxílios em
pecúnia, para estudantes
em vulnerabilidade
socioeconômica.

AUXÍLIO
MORADIA

VAGA NA
MORADIA
ESTUDANTIL

AUXÍLIO
PROMISAES

AUXÍLIO
MOBILIDADE
ACADÊMICA

AUXÍLIO
PERMANÊNCIA
PBP/MEC

MOBILIDADE
NACIONAL E
INTERNACIONAL

Na área de atuação da Moradia, a
PROAE atua em diversas ações, como
benefícios diretos as modalidades de auxílios em pecúnia para os estudantes utilizarem em seu pagamento de aluguéis,
pensionatos ou outras formas de estadia
nas cidades de campi da UFU. Além disso,
outros auxílios denominados de modalidade internacional e nacional possuem as
mesmas finalidades em outros localidades de destinação dos nossos estudantes.
No caso da Moradia, a Divisão de Assistência e Orientação Social (DIASE) e a
Divisão de Promoção das igualdades e
apoio educacional (DIPAE) são os setores
responsáveis pela concessão e acompanhamento dos estudantes assistidos nessa modalidade, com o apoio das entidades estudantis.
Além dos recursos oriundos do Pnaes, a Universidade também disponibiliza
como auxílio voltado ao atendimento da
moradia, os programas denominados de
Programa Milton Santos (Promisaes),
para os estudantes estrangeiros, onde é
possível destacar a relevância desse apoio

22

23

aos estudantes principalmente da América Latina, Central e da África. Como também o Programa Permanência (PBP) para
os estudantes indígenas e quilombolas.
Como benefícios indiretos, a UFU
também disponibiliza a possibilidade de
vaga na Moradia Estudantil, localizada no
Bairro Tibery, em Uberlândia-MG. A Moradia estudantil possui em 150 vagas e infraestrutura completa nos apartamentos,
com mobiliários e eletrodomésticos, além
de sala de jogos, espaço de convivência,
sala de estudos individuais e coletivas,
projetos psicoeducativos e atendimento
psicológico especializado para seus residentes. Também é importante destacar o
Plantão Social, oferecido aos estudantes
para garantir esclarecimentos e dúvidas
sobre os processos de concessão de benefícios de permanência na instituição.

Moradia Estudantil UFU
Av. Venezuela, 1352.
Tibery-Uberlândia

AUXÍLIO PROMISAES E
PROGRAMA DE BOLSA
PERMANÊNCIA (PBP)

AUXÍLIO PROMISAES
Estudantes Estrangeiros
O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) tem
o objetivo de fomentar a cooperação técnico-científica e cultural entre o Brasil e
os países com os quais mantém acordos
– em especial os africanos – nas áreas de
educação e cultura.
Para concorrer ao Promisaes, o estudante, além de estar matriculado em
instituição federal de educação superior,
deve estar em vulnerabilidade socioeconômica e ter bom desempenho acadêmico, de acordo com as exigências da universidade em que estuda. A universidade,
para aderir ao programa, precisa estar vinculada ao PEC-G e receber, regularmente,
estudantes estrangeiros por meio desse
programa.

AUXÍLIO PBP
Estudantes Indígenas e Quilombolas
O Programa de Bolsa Permanência
é uma política pública voltada a concessão de auxílio financeiro aos estudantes,
sobretudo, aos estudantes quilombolas,
indígenas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica matriculados em
instituições federais de ensino superior e
assim contribuir para a permanência e a
diplomação dos beneficiados.
Desde 2017, O MEC abre inscrições
apenas para estudantes indígenas e quilombolas. Para fazer parte do PBP o estudante deve cumprir, cumulativamente, as
condições predispostas no site oficial do
Portal MEC.
Fonte: Portal Mec (http://portal.mec.gov.br)

24

ALIMENTAÇÃO
Durante o Ensino Remoto
Moradia e Alimentação,
estão sendo realizadas as
concessões de auxílios em
pecúnia, para estudantes
em vulnerabilidade
socioeconômica.

CALENDÁRIOS FESTIVOS
AGITA UFU
CAMPUS TOUR

RESTAURANTES
UNIVERSITÁRIOS

AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO

Na área de atuação de Alimentação,
são concedidos como benefícios diretos,
os auxílios em pecúnia aos estudantes
dos campi, que ainda não possuem infraestrutura de Restaurante Universitário.
E como benefícios indiretos, são fornecidas modalidades de acesso ao Restaurante Universitário, em decorrência da
porcentagem de subsidio oferecido aos
estudantes, conforme política de preços
da instituição, incluindo o café da manhã,
para uma ou duas refeições diárias, entre
outros.
A Divisão de Restaurantes Universitários (DIVRU) é o setor responsável pelo
gerenciamento e acompanhamento de
todos os Restaurantes Universitários, atualmente localizados no Campus Santa
Mônica, Umuarama, Glória, Pontal e em
processo de abertura no Campus Monte
Carmelo. No campus Patos de Minas, foi
incorporado ao bloco em construção e
esperamos em breve oferecer para os estudantes deste campus também. Além
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disso, a equipe é responsável pela fiscalização a apreciação do cardápio balanceado e atividades de educação alimentar.
A Divisão de Restaurantes Universitários (DIVRU), subordinada à Diretoria de
Qualidade de Vida do Estudante (DIRVE),
é responsável pela execução dos serviços
de Alimentação dos estudantes. Além disso, as ações deste esse eixo temático do
PNAES executadas na UFU visam planejar, administrar, coordenar, implementar
e avaliar programas, projetos e ações a fim
de garantir a segurança alimentar. Com
isso nossa missão é fornecer refeições nutricionalmente balanceadas e microbiologicamente seguras à comunidade universitária e com isso contribuir para uma
melhor qualidade de vida do estudante
garantindo condições para sua vida acadêmica.

R.U. SANTA MÔNICA

R.U. GLÓRIA

R.U. UMUARAMA

R.U. MONTE CARMELO

R.U. PONTAL

TRANSPORTE

AUXÍLIO
TRANSPORTE
URBANO

AUXÍLIO
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
AUXÍLIO
APOIO ESTUDANTIL |
PASSAGENS E VEÍCULOS

Na área de atuação do Transporte,
como benefícios diretos são concedidos
auxílios nas modalidades de - Transporte
Urbano (para as cidades que não oferecem transporte público gratuito aos estudantes, ou seja, Campus Pontal) e o transporte Intermunicipal, para os estudantes
que residem em cidades da região, até
100 km de distância e se locomovem diariamente para as atividades diárias nos
campi da UFU.
Além disso, em 2018 foi criado o auxílio de apoio estudantil, para viabilizar as
condições de locomoção (transporte ou
passagens) para participação dos estudantes da UFU em eventos acadêmicos,
culturais, científicos e esportivos nacionais. E em finalização, a criação o auxílio
de apoio esportivo, para incentivar a participação em competições regionais e nacionais aos estudantes -atletas.
Como benefícios indiretos, é fornecido apenas na cidade de Uberlândia-MG, a
concessão de recargas de transporte público via empresa contratada da Prefeitura Municipal e a disponibilização de transportes para a participação de torneios e
eventos esportivos.
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A Divisão de Assistência e Orientação
Social (DIASE) e a Divisão de Esporte e Lazer estão envolvidas diretamente no gerenciamento e a execução das atividades
voltadas nessa temática e contam com o
apoio das entidades estudantis, em especial os diretores e centros acadêmicos.
Durante o ensino remoto: Os auxílios estão suspensos, conforme indicação das autoridades sanitárias.
Liberados apenas para aqueles
(aquelas) que comprovarem que não
tiveram suas atividades acadêmicas
de ensino/pesquisa e estágio supervisionado obrigatório suspensos pelas
ações de enfrentamento à Covid-19.

TRANSPORTE

INTERCAMPI
O transporte Intercampi
é gratuito para estudantes da
UFU e possui diversas rotas
pelos os campi. É um serviço
oferecido pela UFU para os
alunos que têm aula em mais
de um campus. Com ele, os
estudantes podem se deslocar
gratuitamente entre os locais.
Acompanhe os horários
do Intercampi, pelo site:
http://www.proae.ufu.br

O Intercampi está
suspenso,devido a
implementação do ensino
remoto como medida de
enfrentamento à Covid-19

ACESSE EM:
http://www.prefe.ufu.br/acontece/2019/03/acompanhe-aqui-os-horarios-do-intercampi
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ASSISTÊNCIA À

SAÚDE

GRUPOS
TERAPÊUTICOS

MÊS RELAÇÕES AFETIVAS SAUDÁVEIS
MÊS PARA VIDA: SETEMBRO AMARELO
AGITA UFU
CAMPUS TOUR

AÇÕES
PSICOEDUCATIVAS

ORIENTAÇÃO E
ACOLHIMENTO
PSICOLÓGICO

ENCAMINHAMENTOS PARA REDE DE SAÚDE
CAMPUS SANTA MÔNICA
CAMPUS UMUARAMA
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS MONTE CARMELO
CAMPUS PONTAL
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Na área de atuação da Assistência
à Saúde, são oferecidos as orientações e
acolhimentos psicológicos, além de grupos terapêuticos e de diversas ações psicoeducativas. É relevante informar, que
a partir de 2018, foi realizado a criação de
uma rede de apoio á saúde, como principal ação da gestão, por meio de parcerias
e convênios, como estratégia de garantir encaminhamentos para o tratamento
dos estudantes, mas também um investimento na prevenção e promoção à saúde,
como uma grande estratégia de melhoria
da saúde mental e física dos nossos estudantes.
Como destaque a criação do Ambulatório multiprofissional de saúde mental
aos estudantes (AME), em parceria com o
programa de residência multiprofissional
em Saúde Mental vinculada à Faculdade
de Medicina (FAMED). A parceria com o
projeto Clínica Poética, junto ao Instituto
de Artes (IARTE), assim como o convênio
ao projeto RECORE, em parceria com o
Instituto Visão Futuro. E em 2020, a criação do projeto Proteger-se, como medida
de enfrentamento a pandemia e parcerias
com diversos setores, instituições e profissionais, para garantir uma rede de apoio
para atendimento online terapêutico.
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A Divisão de Saúde (DISAU) é o setor responsável pelo gerenciamento, execução e acompanhamento de todas as
ações relacionados a temática de saúde
e conta com parcerias com os demais setores, em especial a Divisão de Esporte e
Lazer (DIESU) e o apoio das entidades estudantis, em especial os diretórios e centros acadêmicos, mas também os grupos
PETs.

PROGRAMA

PROTEGER-SE
É
sabido
que a Pandemia de COVID-19
tem modificado
a vida de todos.
Certamente
algumas situações
já foram vivenciadas em outras
pandemias, entretanto, o mundo
globalizado
em que vivemos,
coloca esse fenômeno em um
patamar único, impactando as relações
humanas de uma maneira que ainda não
sabemos exatamente como será.
Diante deste cenário, não restam
dúvidas de que a saúde mental tem sido
impactada de forma direta e, face a essa
dura realidade, uma equipe multiprofissional da Universidade Federal de Uberlândia se perguntou: “Como podemos
preservar a saúde mental em momentos
assim?” Neste contexto, surgiu o Projeto
Proteger-se, uma rede de apoio que tem
como objetivo proporcionar um ambiente
de acolhimento e de escuta para a Comunidade UFU.

O projeto caracteriza-se como um
atendimento terapêutico on-line, emergencial, único e constituído por início,
meio e fim. O atendimento terapêutico é
realizado por uma equipe multiprofissional e tem como enfoque o alívio do sofrimento emocional gerado pela situação
de pandemia relacionada a COVID-19.
Os profissionais que atuam nesse
atendimento, além do apoio emocional,
fornecem ainda orientações sobre a COVID-19.

Durante o ensino remoto,
estamos atendendo:
De Segunda a sexta-feira
Entre 08h e 20h
Acesse a plataforma em

https://conferenciaweb.rnp.br/
webconf/Atende
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CULTURA

PASSAGEM
AÉREA
NACIONAL

TRANSPORTE
(VEÍCULO
OFICIAL)

DIÁRIA
NACIONAL

LOCAÇÃO
DE SOM,
PALCO E/OU
ILUMINAÇÃO

PASSAGEM
RODOVIÁRIA
NACIONAL
(VIA REEMBOLSO)

IMPRESSÃO DE
MATERIAL
GRÁFICO

CONTRATAÇÃO DE
PESSOA FÍSICA

Na área de atuação da Cultura, foi
criado em 2018, o Programa Institucional
de Apoio à Cultura Estudantil (PIAC), dentro da Política de Cultura da UFU, em uma
parceria inédita com a Diretoria de Cultura, da Pró-reitoria de Extensão e Cultura
e com o apoio das entidades estudantis,
que busca contemplar projetos exclusivos, especificamente direcionada aos estudantes com vínculo ativo na instituição
para apoio às ações de arte e cultura, com
atendimento em fluxo contínuo. O programa proporciona autonomia aos estudantes para a concessão e execução das
ações, não tendo nenhuma dependência
de vínculo/parceria com os docentes e/ou
técnicos administrativos, assim, o próprio
estudante solicita e executa suas ações.
Como benefícios indiretos, também
podemos destacar a realização de diversas
atividades culturais, como apresentações,
shows, oficinas, danças, performances,
música, pintura, exposições, lançamentos
de livros, entre outras ações, que foram
integrados dentro do calendário temático
da Assistência Estudantil, como parte dos
eventos e ações da PROAE.
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Com essas ações, hoje é possível afirmar que a UFU apresenta demanda qualificada nos campos da arte e cultura e
ao fomentar essa produção, a instituição
contribui para um ambiente mais humano e crítico na universidade.
PIAC ESTUDANTIL
O principal objetivo do PIAC é apoiar
o desenvolvimento de ações artísticas e
culturais que promovam o fortalecimento
da cultura integrada ao ensino, à pesquisa
e à extensão, de modo indissociável, ampliando a atuação da universidade pública com as transformações sociais e o fortalecimento da cidadania. Além disso, o
Programa busca viabilizar a igualdade de
oportunidades e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes envolvidos.
Fique atento(a) ao edital do
PIAC
http://www.proae.ufu.br/
acontece/2021/06/piacestudantil-2021

ESPORTE
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Participe das Olimpíadas
Universitárias!
Procure sua atlética e
participe das atividades do
calendário anual.

GERENCIAMENTO
DOS CENTROS
ESPORTIVOS

EQUIPES DE
TREINAMENTO

ACADEMIAS
UNIVERSITÁRIAS

TORNEIOS
ESPORTIVOS

ATIVIDADES
DE LAZER

Na área de atuação do Esporte, são
oferecidas diversas atividades esportivas e
de lazer aos estudantes. O objetivo é promover e incentivar a prática de atividades físicas, contribuindo, dessa forma, na
formação integral e qualidade de vida do
universitário.
Destacam-se os projetos das Equipes de Treinamento, que formam e incentivam discentes-atletas; o projeto das
Academias Universitárias, que garante
atividade física no cotidiana e o atendimento realizado nos Centros Esportivos
da UFU. Em 2020, foram licitados os projetos para construção de uma quadra poliesportiva e de um campo de futebol nos
campi do Pontal e Monte Carmelo, para
implementação do Centro Esportivo temporário também nos campi avançados. A
participação da UFU nos Jogos Universitários Paralímpicos é expressiva e atualmente a instituição é referência nacional
em competições de jogos eletrônicos, nos

E-sports, além de índices expressivos em
1º Lugar, culminando na melhor classificação da UFU nos Jogos Universitários Mineiros em 2019.
Outras ações da instituição são o Agita UFU, a Corrida 5K, o Torneio de Cheerleaders, o Desafio das Baterias Universitárias, culminando no mais tradicional
evento esportivo da UFU, as Olimpíadas
Universitárias. As ações de esporte e lazer
são gerenciadas, executadas e acompanhadas pela Divisão de Esporte e Lazer
(DIESU), com o apoio incondicional das
Associações Atléticas Acadêmicas e de diversas entidades estudantis.

Durante o ensino
remoto, as atividades
estão sendo realizadas
de forma online

Fique atento ao AGITA
UFU online, com
o oferecimento de
Treinos Virtuais e os
Campeonatos E-sports
online.
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CRECHE
Na área de atuação de Creches,
como benefício direto é fornecido um auxílio em pecúnia para mães e pais com filhos (as) com menos de seis anos de idade
e a comprovação da guarda da criança. O
auxílio busca garantir o apoio financeiro
para os discentes, no intuito de garantir
a permanência e conclusão do curso em
formação acadêmica com qualidade, mitigando os índices de retenção e evasão.
A Divisão de Assistência e Orientação Social (DIASE) é o setor responsável
pela concessão e acompanhamento desta modalidade, com o apoio das entidades estudantis.

AUXÍLIO
CRECHE
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APOIO

PEDAGÓGICO

MÊS DO RESPEITO
MÊS DA DIVERSIDADE
MÊS DA IGUALDADE

ATENDIMENTO

SEMANA CULTURAL DA
DIVERSIDADE E CIDADANIA

CURSOS

Na área de atuação do Apoio pedagógico, são oferecidos o atendimento individual e/ou em grupo aos estudantes
que apresentam alguma dificuldade nos
processos de aprendizagem e condições
de risco acadêmico. É importante destacar os diversos cursos, workshops e oficinas que foram ministrados, em destaque
o apoio aos estudantes estrangeiros e a
criação, em 2020 do Projeto IgualUFU,
com o objetivo de transformar a vida acadêmica de graduandos cotistas pretos,
pardos e indígenas (PPI).
A partir de 2018, foram integrados
aos ações de apoio pedagógico, também
as ações afirmativas por meio da criação
do Mês da Diversidade, em maio junto a
campanha internacional de combate à
homofobia e transfobia, como enfrentamento e legitimação da diversidade sexual
em nossa sociedade e do respeito às diferenças; o Mês do Respeito, junto ao dia nacional comemorativo das mulheres (8 de
março) como valorização e proteção das
mulheres, proporcionando a visibilidade
e oportunidade para estabelecer diálogos
sobre a discriminação, reconhecimento,
assédio, violência e diversas temáticas do
universo feminino e o Mês da Igualdade,
em novembro como fortalecimento da
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data comemorativa da consciência negra,
como símbolo de luta contra o racismo e
as desigualdades da população negra.
Como apoio pedagógico é relevante
destacar os empréstimos do Instrumental
Odontológico como apoio material didático para os estudantes da Faculdade de
Odontologia. A partir de 2019, a implementação do piloto de acompanhamento
do estudante assistido, com a finalidade
de estabelecer diretrizes que estimulem
a integração do estudante no contexto
universitário, levando em consideração
os aspectos psicossociais, pedagógicos,
esportivos, alimentares, culturais e de
promoção das igualdades, para contribuições na permanência e conclusão do curso acadêmico.
As ações são gerenciadas, executadas e acompanhadas pela Divisão de Promoção das Igualdades e Apoio educacional (DIPAE), com o apoio das entidades
estudantis, em especial os coletivos
Várias atividades estão sendo
realizadas online, como
oficinas e workshops.
Fique atento a página da
www.proae.ufu.br

ACESSO, PARTICIPAÇÃO E APRENDIZAGEM DE

ESTUDANTES

COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO
DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO

AUXÍLIO
ACESSIBILIDADE

PROJETO
NEUROPSICOLOGIA

Na área de atuação de Acessibilidade, como benefício direto é fornecido
um auxílio em pecúnia para os estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades
e superdotação. O objetivo é promover
a acessibilidade, a permanência e a conclusão do curso em formação acadêmica
com qualidade aos discentes que se encontram em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.
A Divisão de Assistência e Orientação Social (DIASE) é o setor responsável
pela concessão e acompanhamento desta modalidade, em parceria com a Divisão de Ensino, Pesquisa, Extensão e atendimento em educação especial (DEPAE)
da Pró-reitoria de Graduação.
Como benefícios indiretos, em 2019
foi criado o projeto de Neuropsicologia
da Divisão de Promoção das Igualdades
e apoio educacional para realização de
avaliação e reabilitação neuropsicológicas
aos estudantes de graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Acredita-se
que este projeto possa contribuir para a
melhor compreensão das especificidades
cognitivas e comportamentais dos indivíduos com transtornos de aprendizagem,
TDAH e deficiência intelectual e propor
planos de reabilitação específicos para o
público universitário.
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•
•
•
•
•

Fique atento:
As oficinas de estimulação
cognitiva estão acontecendo
online com os módulos
Módulo de Atenção
Módulo de Memória
Módulo de Emoções
Módulo de Técnicas e
Estratégias de Estudos
Módulo de Habilidades Sociais

INCLUSÃO

DIGITAL

AUXÍLIO
ACESSO A INTERNET

AUXÍLIO
EQUIPAMENTOS

AUXÍLIO
CURSOS/TREINAMENTOS

A área de atuação de inclusão digital
foi criada em 2020, como uma ação emergencial as ações voltadas à democratização do acesso às tecnologias da Informação, de modo a permitir a participação de
estudantes em situação de vulnerabilidade econômica nas atividades acadêmicas
remotas promovidas pela Universidade,
durante o período de pandemia. O programa foi estruturado em 4 (quatro) linhas
de atuação: a) conexão: recursos financeiros para aquisição e/ou o empréstimo de
equipamentos para os (as) estudantes e/
ou destinação de espaço físico para sua
utilização; b) acesso à rede: recursos financeiros ou parcerias, para aquisição de
pacotes de dados ou acesso a internet; c)
domínio: oferecimento de capacitações e/
ou treinamentos para a introdução na inclusão digital; d) acompanhamento: monitoramento da qualidade de vida do(da)
estudante, em relação às rotinas pedagógicas, alimentares, esportivas, psicossociais, entre outras.
É importante destacar que também
foi o primeiro programa da Assistência Estudantil que atuou em todos os níveis de
escolaridade oferecidos pela instituição,
da educação básica, do ensino técnico,
da graduação e da pós-graduação stricto
sensu (mestrado e doutorado).
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A UFU também aderiu ao Projeto
alunos conectados, desenvolvido pelo
Ministério da Educação, por meio
do fornecimento de rede móvel, via
operadoras de Serviço Móvel Pessoal (SMP),
com a disponibilização e monitoramento
de pacote de dados para estudantes
em
condição
de
vulnerabilidade
socioeconômica
desenvolverem
suas
atividades acadêmicas. E realizou o
convênio com o grupo Santander.
A PROAE também ofereceu uma
série de atividades para o apoio ao planejamento de estudos dos estudantes e as
orientações para a qualidade de vida por
meio da promoção da prática de atividades físicas, dicas de alimentação saudável e saúde mental sem terem que sair de
casa. durante a realização do ensino remoto, como também plantões de apoio psicossocial, apoio educacional e de alimentação saudável.

Fique atento aos editais
para participar da
concessão desse auxílio.

COMO SOLICITAR

AUXÍLIOS?

• Regularmente matriculados
(as) em cursos presenciais
e na modalidade de ensino
remoto
• Com vulnerabilidade
socioeconômica até 1,0 S.M.
ou conforme indicado no
edital
• Público alvo indicado nos
editais

o! - f
i

ad

e
qu lig

Os auxílios são para os (as)
estudantes:

www.proae.ufu.br

e
qu lig

o! - f
i

(www.proae.ufu.br)

Editais na página
da Proae

ad

Todos
os
auxílios
(benefícios
diretos) são
disponibilizados via edital.
Fique atento aos editais na
página da Proae
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BENEFÍCIOS
Todas as atividades e ações são
consideradas como benefícios
indiretos, para ter acesso basta
acompanhar a página da
Proae (www.proae.ufu.br) e
fazer sua inscrição em cada
atividade e ação divulgada.

Para
os
atendimentos
especializados,
entre
em
contato diretamente com os
setores abaixo:
• Atenção à saúde:
disau@proae.ufu.br
• Apoio pedagógico:
dipae@proae.ufu.br
• Esporte:
diesu@proae.ufu.br
• Acessibilidade
dipae@proae.ufu.br
• Plantão social:
diase@proae.ufu.br
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AÇÕES

AFIRMATIVAS
A UFU é cada vez mais plural e diversa, portanto impõe a necessidade de um olhar
diferenciado para as ações afirmativas, de inclusão social e de conhecimentos, por meio
de um ambiente inclusivo e de respeito em toda nossa comunidade universitária.

ÉTNICO-RACIAL

Evento: Mês da Igualdade
Quando? Novembro

VALORIZAÇÃO E
PROTEÇÃO DAS
MULHERES

Evento: Mês do Respeito
Quando? Março

DIVERSIDADE
SEXUAL E DE
GÊNERO
Evento: Mês da
Diversidade
Quando? Maio
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AÇÕES

AFIRMATIVAS
ÉTNICO-RACIAL

Evento: Mês da Igualdade
Quando? Novembro

Étnico-racial: Com a Política da
Educação das Relações Étnico-Raciais
(Resolução CONSUN 13/2018) e a Comissão Permanente de Acompanhamento busca estabelecer os princípios,
diretrizes e metas que objetivam implantar, aprimorar e difundir ações institucionais de enfrentamento, combate
e superação de práticas racistas e discriminatórias, no intuito de criar condições
legais, materiais, pedagógicas e outras
necessárias para a promoção da produção e difusão de conhecimentos que
contribuam para a construção de uma
sociedade justa, promotora da igualdade e de equidade de direitos. O equipamento cultural, Centro de Memória
da Cultura Negra Graça do Aché, tem
por finalidade atuar como promotor de
ações que visem ao fortalecimento da
cultura negra em Uberlândia e região,

além de contribuir com o processo de
conscientização da responsabilidade social, do respeito às diferenças étnico-raciais e na promoção da cultura e história afro-brasileira. Além disso, em 2020,
com a criação da Diretoria de Estudos
e Pesquisas Afrorraciais (DIEPAFRO)
sendo o órgão responsável pela estruturação das ações (políticas, programas,
projetos, convênios, parcerias, cursos e
atividades) em Educação para/das Relações Étnicorraciais e Ações Afirmativas
para a população negra e a Divisão de
Promoção de Igualdades e Apoio educacional (Dipae-Proae), garante a realização anual do Mês da Igualdade, que
visa fomentar discussões com relação às
questões de promoção de igualdade racial e relações étnico-raciais no ambiente universitário.
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Centro de Memória da Cultura Negra

GRAÇA DO ACHÉ

ACESSE EM:
http://www.proexc.ufu.br/unidades-organizacionais/centro-de-memoria-da-cultura-negra-graca-do-ache

O Centro de Memória da
Cultura Negra Graça do Aché,
também conhecido na cidade
como Centro de Cultura Graça
do Aché, é um equipamento
cultural da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) da
UFU que tem por finalidade
atuar como promotor de ações

que visem ao fortalecimento
da cultura negra em Uberlândia e região, além de contribuir
com o processo de conscientização da responsabilidade social, do respeito às diferenças
étnico-raciais e na promoção
da cultura e história afro-brasileira.
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AÇÕES

AFIRMATIVAS
VALORIZAÇÃO E
PROTEÇÃO DAS
MULHERES

Evento: Mês do Respeito
Quando? Março

Valorização e Proteção das Mulheres: Com a Política de Valorização
e Proteção das Mulheres (Resolução
CONSUN 02/2021) e a Comissão Permanente de Acompanhamento, que
busca orientar as ações voltadas à valorização e defesa das mulheres, ao
enfrentamento, à prevenção de quaisquer tipos de violência contra as mulheres, ocorridas nos campi e/ou estruturas físicas ligadas à Universidade e
outras ações mais amplas no âmbito
do ensino, da pesquisa, da extensão
e da gestão. Em 2020, com o programa UFU-Mulher (Universidade da Mulher) que visa a indução e promoção
de ações voltadas à emancipação feminina, participação das mulheres na
vida da comunidade acadêmica e desenvolvimento de ações para ampliar a

participação feminina da comunidade
em ações desenvolvidas pela UFU. A
Divisão de Promoção de Igualdades
e Apoio educacional (Dipae-Proae),
realiza anualmente o Mês do respeito,
que visa fortalecer a luta histórica pela
igualdade e ampliar os debates e diálogos sobre os rumos de uma sociedade
que possa respeitar e valorizar as mulheres.
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CAMPANHA UFU

CONTRA O ASSÉDIO
Desenvolvida pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a iniciativa “UFU Contra o Assédio” é uma campanha informativa de combate ao assédio moral, sexual e
virtual.
Procure a ouvidoria ou
a coordenação do curso
acadêmico.

ACESSE EM:
http://www.comunica.ufu.br/noticia/2021/03/ufu-promove-lives-informativas-contra-o-assedio
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AÇÕES

AFIRMATIVAS
DIVERSIDADE
SEXUAL E DE
GÊNERO

Evento: Mês da Diversidade
Quando? Maio

Diversidade Sexual e de Gênero:
Com a Política de Diversidade Sexual e de Gênero (Resolução CONSUN
19/2019) e Comissão Permanente de
Acompanhamento busca orientar a implementação de programas com suas
atividades na Universidade e garantir o
exercício pleno da cidadania e da dignidade das pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros (LGBT). Além disso, a Divisão de
Promoção de Igualdades e Apoio educacional (Dipae-Proae) garante a realização anual do Mês da Diversidade,
com o intuito de promover visibilidade
e o debate sobre a homofobia e transfobia dentro e fora do contexto universitário e encontra-se em criação o Programa UFU Diversidade, para garantir
o acolhimento, acompanhamento e
ações com os estudantes junto aos co-

letivos estudantis na formação cidadã
relativa às questões sobre Diversidade
Sexual e de Gênero.
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CALENDÁRIO

TEMÁTICO
FIQUE ATENTO
AO CALENDÁRIO
TEMÁTICO ANUAL
PROAE

CALENDÁRIO TEMÁTICO
de
Assistência Estudantil
2021 - PROAE Pró-Reitoria
JANEIRO

RECEPÇÃO DOS
ESTUDANTES

/01

2º SEMESTRE

CAMPANHA UFU
CONTRA O ASSÉDIO
MÊS DO
RESPEITO

MÊS DA
DIVERSIDADE
AGITA UFU
1º SEMESTRE

MARÇO

/03

2º SEMESTRE

AGITA UFU
2º SEMESTRE
OLIMPÍADAS UFU VIRTUAL

ABRIL

/04

/05

JUNHO

/06

AGOSTO

TORNEIRO
INDIVIDUAL
BEST CHEER

OUTUBRO

/10

DEZEMBRO

/12

FÓRUM DE
ASSUNTOS
ESTUDANTIS

/09

NOVEMBRO

/11

MAIO A
OUTUBRO

FÓRUM DE
APOIO E ATENÇÃO
AO ESTUDANTE
CAMPANHA
VIVER NA UFU

/08

SETEMBRO
FÓRUM DE
ASSUNTOS
ESTUDANTIS

CONSULTA PÚBLICA
PLANO DE AÇÃO
2021-2025

MÊS DAS RELAÇÕES
AFETIVAS
SAUDÁVEIS

MAIO

OLIMPÍADAS UFU VIRTUAL

RECEPÇÃO DOS
ESTUDANTES

JANEIRO
BRANCO

MÊS
PARA A VIDA

OLIMPÍADAS UFU
VIRTUAL

AGOSTO
E-SPORT
SETEMBRO
E-SPORT

MÊS
DA IGUALDADE

OUTUBRO
E-SPORT

/08
/09
/10

CIRCUITO DE
CORRIDA DE RUA
UFU 5K VIRTUAL

Pró-reitoria de Assistência Estudantil

O calendário temático
da Assistência Estudantil é
uma conquista dos Fóruns de
Assuntos Estudantis da UFU.
Após diversos apontamentos
feitos pelos próprios estudantes, foi verificado que diversas
ações e eventos organizados
pela Proae não ganhavam visibilidade e adesão.
O calendário temático é
uma proposta de concentração de atividades compatibilizando com meses temáticos no calendário acadêmico,
garantindo assim, que todos
os eventos sejam realizados
simultaneamente em todos
os campi da Universidade, incluindo os campi avançados,
e agora durante a pandemia
sendo realizados no formato
online.
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OUVIDORIA
Recebe as seguintes
manifestações:
• Elogio
• Solicitação
• Sugestão
• Denúncia
• Reclamação
• Simplificação

Denuncie!
• Trote Violento
• Boas Práticas
em Redes Sociais
• Assédio Moral,
Sexual e Virtual

Secretaria da ouvidoria geral
+55 34 3239-4074
ouvidoria@reito.ufu.br
OU ACESSE EM:
www.ufu.br/ouvidoria-0
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ENTIDADES

ESTUDANTIS
A UFU possui diversas entidades do movimento estudantil

São as representatividades de estudantes que participam dos conselhos universitários e no Fórum de Assuntos Estudantis (FAEs).

São exemplos:
DAS e CAS
Atléticas
Baterias
Cheerleaders
Coletivos
Empresas juniores
Ligas acadêmicas
PETs
Outros

ENTIDADES REPRESENTATIVAS
Diretório Central de Estudantes é uma
entidade estudantil que representa todos
o corpo discente da instituição. A atuação
da entidade é definida pelo conjunto
do movimento estudantil da instituição,
sendo que áreas de atuação os relativos
aos interesses dos estudantes perante
à administração da instituição superior,
às questões de política educacional
e de política nacional. O DCE pode
manter relações com outras entidades
representativas dos estudantes.

Os Diretórios Acadêmicos (DA) ou Centros
Acadêmicos (CA) são as representações
dos estudantes e suas funções podem ser:
a organização de atividades acadêmicas
extracurriculares como debates, discussões,
palestras, semanas temáticas, recepção
de calouros e realização de projetos de
extensão; encaminhamento, mobilização
e organização de reivindicações dos
estudantes; mediação de negociações
e conflitos individuais e coletivos entre
estudantes e o curso de origem; realização
de atividades culturais como feiras de livros,
festivais diversos, entre outros.
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ENTIDADES

ESTUDANTIS
Associação de Pós-Graduandos da UFU
(APG/UFU) foi fundada em 30 de junho
de 2009 é uma sociedade civil, sem fins
lucrativos e é a entidade representativa
dos estudantes de pós-graduação da
Universidade Federal de Uberlândia

Grêmio Estudantil da Escola Técnica
de Saúde (ESTES) e Grêmio Estudantil
da Escola de Educação Básica (ESEBA)
são
representações dos estudantes
cujas funções similares aos DAs/CAs nas
Unidades Acadêmicas.

ENTIDADES DE EXTENSÃO E CULTURAIS
Coletivo organizado do movimento estudantil são grupos auto-organizados, oriundos
da comunidade acadêmica e independentes e que nascem pela percepção de que a
organização ou eleição formal de representantes discentes não é suficiente para garantir
a representação de uma causa.
ENTIDADES EMPREENDEDORAS
Empresas
Juniores
são
entidades
organizadas sob a forma de associação civil
sem fins lucrativos, constituídas e geridas
exclusivamente por alunos da graduação
regularmente matriculados nos Cursos
desta Universidade.

Ligas Universitárias são associações de
estudantes especializados em desenvolver
práticas direcionadas para o mercado
de trabalho, sendo específicas para uma
determinada área de atuação.

ENTIDADES ACADÊMICAS
Programa de Educação Tutorial (PET)
O PET/UFU, propicia aos estudantes
participantes, sob a orientação de um tutor,
a realização de atividades extracurriculares
que complementem a formação acadêmica
do estudante e atendam às necessidades do
próprio curso de graduação. Ser estudante
de graduação, regularmente matriculado
em curso da UFU, frequente e ser aprovado
em processo seletivo promovido pelo Grupo
em que tem interesse são as condições
iniciais para participação em um Grupo
PET.

Ligas Acadêmicas são Associações civis
e científicas livres, sob orientação de um
professor, de duração indeterminada, sem
fins lucrativos, com sede e foro na cidade
da instituição de ensino que a abriga, que
visa complementar a formação acadêmica
em uma área específica, por meio de
atividades que atendam os princípios do
tripé universitário de ensino, pesquisa e
extensão.
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ENTIDADES

ESTUDANTIS
ENTIDADES ESPORTIVAS
As Associações Atléticas Acadêmicas
(AAA) são as entidades esportivas
responsáveis em promover e coordenar
a parte esportiva dos diversos cursos
na Universidade Federal de Uberlândia
organizando treinos e campeonatos
externos
e
internos
em
diversas
modalidades esportivas.

Baterias Universitárias (entidades Sociais)
são grupos de percussão (Baterias)
formados por estudantes da UFU reunidos
em uma AAA.

Equipes de Líderes de Torcida (cheerleaders) (entidades Sociais) são equipes formados
por estudantes da UFU reunidos em uma AAA e tem entre as suas atividades a motivação
de seus times ou para propósito de competição entre os times.

56

ENTIDADES

ESTUDANTIS
O Fórum de Assuntos de Estudantis
(FAE) é um espaço consultivo organizado
pela Pró-reitoria de Assistência Estudantil,
criado em 2016 e desde então convocado
semestralmente de forma ordinária, ou
sempre que necessário de forma extraordinária. O FAE auxilia no planejamento
das atividades nas áreas de atuação da
Assistência Estudantil, assim como na
avaliação e retorno das ações já realizadas.

Não deixe de participar
dos FAES
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CONHEÇA

TAMBÉM
BIBLIOTECAS
1. Biblioteca Central Santa
Mônica; 2. Biblioteca Setorial Umuarama; 3. Biblioteca
Setorial Educação Física; 4.
Biblioteca Setorial Ituiutaba;
5. Biblioteca Setorial Monte
Carmelo; 6. Biblioteca Setorial Patos de Minas; 7. Biblioteca Setorial Hospital de Clínicas; 8. Biblioteca Setorial
Escola de Educação Básica
(Eseba)

EDITORA UFU

MUSEUS E
EQUIPAMENTOS
CULTURAIS
1. Museu do Índio; 2. Museu
de Minerais e Rochas 3. Centro de Documentação e Pesquisa em História; 4. Museu
de Biodiversidade do Cerrado; 5. Museu de Ciências Diversão com Ciência e Arte;
6. Museu Universitário de
Arte; 7. Núcleo de Preservação da Memória do Hospital
de Clínicas da UFU; 8. Coral
da UFU; 9. Centro de Memória da Cultura Negra Graça
do Aché

RÁDIO
UNIVERSITÁRIA
Ouça o Programa Tirolivre e
o Podcast Proae-UFU
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ESPAÇOS DE
EXTENSÃO
Rede de Extensão, Esajup,
Cieps e outros.

DIRETORIA
DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS E
INTERINSTITUCIONAIS
DRII

DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA

ONDE

ESTAMOS?
CAMPUS SANTA MÔNICA

PROAE
(DISAU- DIPAE E
DIASE)

3E
PORTARIA
SEGISMUNDO

PROAE (DIESU)

3G
PROAE (DIVRU)

3H PORTARIA

CENTRO
ESPORTIVO

5B

5Y

1K

PORTARIA 02
REITORIA 02
3I

PORTARIA
BIBLIOTECA

PROAE/
ADMINISTRATIVO

3P

3F

PORTARIA JOÃO NAVES
(PORTARIA PRINCIPAL)

REITORIA 01

01
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ONDE

ESTAMOS?
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PROAE (DIESU)

CAMPUS
UMUARAMA

6G
PROAE (DIVRU)

2X

CAMPUS
EDUCAÇÃO FÍSICA

PROAE/DIESU
(ADMINISTRATIVO)

01

PORTARIA
PRINCIPAL

1A

ONDE

ESTAMOS?
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RU (DIVRU)
1BCG

01

PORTARIA

CAMPUS GLÓRIA

FUTURA QUADRA
E CAMPO

CAMPUS PONTAL

PROAE (DIESU)

1A

RU (DIVRU)

1A
1B
PROAE
(DIASE, DISAU,
DIPAE)

01

PORTARIA

ONDE

ESTAMOS?
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CAMPUS
MONTE CARMELO
01
FUTURA QUADRA
E CAMPO
(DIESU)

PORTARIA
PRINCIPAL

PROAE/
DIASE/DISAU

1BMC

PROAE
(DIASE E DISAU)

PALÁCIO DOS CRISTAIS
PATOS DE MINAS
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Pró-reitoria de Assistência Estudantil

www.proae.ufu.br
www.facebook.com/aeufu
www.instagram.com/proaeufu

Campus Santa Mônica - Uberlândia
Tel.: (34) 3239-4141
Campus Educação Física - Uberlândia
Tel.: (34) 3218-2901
Campus Glória - Uberlândia
Tel.: (34) 3239-4411
Campus Monte Carmelo
Tel.: (34) 3810-1010
Campus Patos de Minas
Tel.: (34) 3823-3714
Campus Pontal
Tel.: (34) 3271-5248

