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I - INTRODUÇÃO
A Pró-reitoria de Assistência Estudantil da UFU, sob coordenação da

regional do Fonaprace, promoveu no dia 07 de julho, o Fórum Nacional de Pró-
reitores(as) de Assuntos Estudantis, edição Regional Sudeste de 2020. O I Encontro
FONAPRACE - Regional Sudeste de 2020 foi realizado de maneira remota por meio da
plataforma gratuita Google Meet, conforme horários descritos na programação.

 
II - OBJETIVO GERAL
Este evento tem por objetivo geral discutir a abordar temáticas

relacionadas a Assistência Estudantil em todas as IFEs, na região sudeste do Brasil e
dar encaminhamentos de propostas, discussões e debates ao Fonaprace
Nacional. Em síntese, foram realizadas duas mesas temáticas na parte da manhã,
com a apresentação e análise da conjuntura política atual e a atuação da saúde e do
apoio pedagógico na Assistência Estudantil.

 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) formular políticas e diretrizes básicas que permitam a articulação e o
fornecimento das ações comuns na área de assuntos comunitários e
estudantis, em nível regional;
b)assessorar permanentemente o FONAPRACE Nacional;
c) participar ativamente na defesa da educação pública, gratuita, com
qualidade acadêmica e científica, e comprometida com a sociedade que
a mantém;
d)promover e apoiar estudos e pesquisas na área de sua competência,
realizar congressos, conferências, seminários e eventos
assemelhados.

 
IV - PÚBLICO ALVO
Gestores e equipe técnica da Assistência Estudantil das IFEs da região

sudeste, assim como toda a comunidade universitária (servidores, colaboradores e
estudantes), além de interessados na temática.

Tivemos 367 inscritos no
link https://docs.google.com/forms/d/1eUVpmSQmRwDpLq6t8RyyTHaLqOkSMk8deNzvOsbxiKs/prefill,
sendo 337 participantes do evento, conforme documento 2274300.

Dos inscritos, 52% do estado de Minas Gerais, seguidos por 28,9% do
estado do Rio de Janeiro, 7,1 % do estado do Espirito Santo, 6,5 % do estado de São
Paulo e 5,4% de outros estados no Brasil, conforme gráfico abaixo:
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Também foi possível mapear o nível de escolaridade dos inscritos, sendo
83,4% com pós-graduação, 13,1% com graduação, 0,5% com ensino médio e 3%
com outro, conforme gráfico abaixo:

Na intenção de participação das mesas temáticas propostas, tivemos
77,8% para a Mesa Temática II: A atuação da saúde e do apoio pedagógico na
Assistência Estudantil e 66,8% para Mesa temática I: Análise da conjuntura política
atual. Além disso 10,8% indicaram que não iriam participar das mesas temáticas.

 
 

No caso dos grupos de trabalho, foi identificado 21 % + 0,3%  sem
interesse de participação nos grupos, e em específico em cada GT:
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-GT Apoio e Acompanhamento - 32,2%+ 0,5%
-GT Assistência Prioritária - 12,3%+0,5%
-GT Inclusão e Diversidade - 14,2%+0,3%
-GT Prevenção e Promoção -  18,8% +0,5%
No gráfico abaixo, houve uma necessidade de modificação no formulário,

gerando essa duplicidade de GTs, mas indicados as porcentagens acima.

V - JUSTIFICATIVA
Os encontros do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos

Comunitários e Estudantis – Fonaprace, etapa regional Sudeste, são realizados em
virtude da necessidade de propiciar um espaço para discussão e proposição de
ações relacionados às temáticas do Plano Nacional de Assistência Estudantil -
 Pnaes todas as UFEs e CEFETs com sede nos Estados do Espírito Santo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo;

Além disso, com um cenário de constantes mudanças políticas e
crescente necessidade de luta por um orçamento que atenda as necessidades dos
estudantes assistidos desta Regional, os gestores e servidores das instituições
demandam de um espaço para centralização e encaminhamentos de
propostas, discussões e debates ao Fonaprace Nacional.

Em síntese, a realização das etapas regionais do FONAPRACE são
essenciais para a discussão da temática de assistência estudantil levando em
consideração especificidades regionais, podendo desta forma, aprofundar as
discussões e propor ações mais objetivas ao encontro nacional.

 
VI - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
Inicialmente o evento estava previsto para ser realizado presencialmente

na Universidade Federal de Uberlândia. Todos os preparativos foram realizados
quanto a organização de salas, temáticas abordadas e inscrição. Entretanto, os
impactos da pandemia do COVID-19 impossibilitou que o mesmo fosse realizado
neste formato.

Imediatamente o evento passou por uma reformulação para que o
mesmo ocorresse em um formato on-line utilizando a plataforma Google Meet.

Foram realizadas duas mesas temáticas na parte da manhã, com a
apresentação e análise da conjuntura política atual e a atuação da saúde e do apoio
pedagógico na Assistência Estudantil. Os dois temas: saúde e apoio pedagógico
foram votados e discutidos no Fonaprace Nacional, como relevantes para discussões
nos eventos regionais.

 No início da tarde, também foram realizados dois encontros como a
Reunião de Gestores (restrita aos gestores das pastas de assuntos estudantis) e os
Grupos de Trabalhos divididos em 4 grandes temáticas: GT Apoio e
Acompanhamento, GT Assistência Prioritária, GT Inclusão e Diversidade e GT
Prevenção e Promoção. No final da tarde foi realizada a Plenária Final para
apresentação dos resultados finais do encontro e encaminhamentos ao Fonaprace
Nacional.
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VII - ORÇAMENTO PREVISTO E EXECUTADO
Para a edição online, não foram utilizados recursos orçamentários e

financeiros.
 
VIII - PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
 
Após a mudança para o formato on-line o evento foi amplamente

divulgados nos grupos do whatsapp do Fonaprace Nacional e Regional Sudeste e no
site http://www.proae.ufu.br/acontece/2020/07/inscricoes-abertas-para-i-encontro-
fonaprace-sudeste-2020.

 
PROGRAMAÇÃO EXECUTADA

 
Dia 07 de julho (terça-feira) - Local: http://meet.google.com/rab-pjqr-

juq
 
09h – Abertura
Natália de Souza Lisboa (Coordenadora Regional - UFOP)
Elaine Saraiva Calderari (Coordenadora do Encontro - UFU)
Valder Steffen Júnior (Reitor - UFU)
 
09h30min às 10h30min – Mesa temática I: Análise da conjuntura

política atual
Cesar Augusto da Ros (Coordenador Nacional do Fonaprace - UFRRJ)
Anderson Rosa (Vice-coordenador Regional do Fonaprace - Unifesp)
Diego Carlos Ferreira (Representante da União Nacional dos Estudantes

[UNE] - UFV)
Max Pereira Ziller (Representante do Diretório Central dos Estudantes

[DCE] - UFU)
 
10h30min às 12h – Mesa Temática II: A atuação da saúde e do

apoio pedagógico na Assistência Estudantil
Fabiola Gomes (FAMED-UFU)
Sandra Mara Alfonso (IARTE-UFU)
Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias (Unifesp)
Michelle Cristine da Silva Toti (UNIFAL-MG)
Mediação: Daniela da Cunha Lopes Almeida (DISAU-UFU) e Antônio Neto

Ferreira dos Santos (DIPAE-UFU)
 
14h às 16h30min – Grupos de Trabalho
GT Apoio e Acompanhamento - http://meet.google.com/ayt-aahm-omq 
GT Assistência Prioritária - http://meet.google.com/kjh-hugn-ppv
GT Inclusão e Diversidade - http://meet.google.com/rhb-gucf-omw
GT Prevenção e Promoção - http://meet.google.com/ooz-semw-vsq
 
14h às 16h30min – Reunião

Gestores: Link: http://meet.google.com/vtt-kguyjnx
 
16h30min – Apresentação dos Grupos de Trabalho/Plenária

Final: Link: http://meet.google.com/ixz-dnci-ysj
 
18h – Encerramento do I Encontro Regional Sudeste 2020
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IX - COMISSÃO ORGANIZADORA FONAPRACE SUDESTE
 
Coordenação Geral
Natália de Souza Lisboa
Professora do Departamento de Direito / UFOP e Pró-reitora de Assuntos

Comunitários e Estudantis - PRACE/UFOP
 
Anderson Rosa
Professor do Departamento de Saúde Coletiva da Escola Paulista de

Enfermagem / UNIFESP
 
Cláudia Lommez de Oliveira
Psicóloga Secretária de Política Estudantil / CEFET-MG
 
Gleyce Figueiredo de Lima
Assistente Social Diretora de Pesquisa, Extensão e Assistência Estudantil

/ IFRJ
 
X - COMISSÃO ORGANIZADORA FONAPRACE SUDESTE - PROAE

UFU
 
Coordenação Geral PROAE UFU
Allyne Rodrigues Ribeiro;
Aluísio José Alves; 
Antônio Neto Ferreira dos Santos;
Carla Mariana Pereira Lemes;
Carolina Poswar de Araújo Camenietzki;
Cláudio Gomes Barbosa;
Daniela da Cunha Lopes Almeida;
Elaine Saraiva Calderari;
Juliana Santos;
Klênio Antônio Sousa;
Michele Aparecida Xavier Falco;
Paula Lemes;
Paulo Vinicius Lamana Diniz. 
 
Coordenação da Mesa Temática: 
Daniela da Cunha Lopes Almeida (DISAU-UFU) e Antônio Neto Ferreira

dos Santos (DIPAE-UFU).
 
Coordenação dos GTs:
GT Apoio e Acompanhamento - Aluísio José Alves;
GT Inclusão e Diversidade - Klênio Antônio Sousa e  Paula Lemes;
GT Promoção e Prevenção - Carla Mariana Pereira Lemes e Michele

Aparecida Xavier Falco;
GT Assistência Prioritária -Juliana Santos e Patrícia Alencar do Nascimento

Gonzaga.
 
 
XI -  RESUMO DOS GRUPOS DE TRABALHOS
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GT Apoio e Acompanhamento
Encaminhamentos: 1. Relatório consolidado do GT de 2013 a 2020.

Preocupações: 1. Profissionais da assistência estudantil não estão sendo ouvidos pra
pensar as atividades acadêmicas. A Assistência estudantil ainda tem sido o lugar do
“tratamento” daqueles estudantes que não vão conseguir dar conta; 2. Os técnicos
administrativos não estão sendo ouvidos em suas instituições para discutirem as
próprias condições de trabalho; 3. Preocupação com o retorno de atendimentos de
forma presencial, seja emergencial ou definitivo, seguindo protocolos de segurança.
Questão, a assistência estudantil necessita um protocolo específico?; 4. O acesso
digital (equipamento e internet), a inclusão digital, não resolve os problemas
pedagógicos, a dimensão pedagógica continua na relação professor-aluno, sala de
aula, seja remoto ou presencial.

 
GT Inclusão e Diversidade
Encaminhamentos: 1. As Cotas precisam ter prioridade, pois em 2021

serão revistas; 2. Especificar o GT em 3 grandes áreas de atuação: ações afirmativas
de inclusão e diversidade para graduação, ações afirmativas de inclusão e diversidade
para pós-graduação, ações afirmativas de inclusão e diversidade na permanência; 3.
Políticas institucionais para cotas na pós-graduação (somente 36 universidades
possuem como política institucional – como aprender e avançar nas outras que ainda
não possuem?); 4. Inclusão Digital: direcionamentos, diretrizes a partir do Fonaprace
Nacional para pensar se deverão ser ações permanentes; 5. Levantamento sobre as
políticas de inclusão digital nas universidades para além da pandemia. Pensar as
discussões e ações de inclusão e acessibilidade por níveis de ensino; 6. Oportunizar
reuniões periódicas temáticas, dada a diversidade de temas deste GT; 7. Elencar
diretrizes para o ensino remoto de pessoas com deficiência e população indígena e
quilombolas; 8. Estruturar a inclusão digital pós-pandemia; 9. Indicativo para levantar
como o tema central das discussões do Fonaprace em 2021 a questão das cotas.
10. Retomar a discussão das cotas trans, tendo como base a política da UFABC. Que
cada universidade contribua com os dados da política de reserva de vagas. Realizar
um levantamento (talvez pesquisa) em âmbito nacional de como as universidades
tem construído seus programas, projetos e ações acerca da inclusão digital. Primeiro
reconhecermos a realidade, pra depois pensarmos mais a fundo.

 
GT Promoção e Prevenção
Encaminhamentos: 1 Apreciação das discussões dos dois últimos

encontros não fugiram muito da troca de experiências entre as instituições, além da
conceituação sobre promoção e prevenção dentro da Assistência Estudantil. Após
essas colocações, ficou definido que um membro de cada instituição falaria um
pouco das ações que estão sendo desenvolvidas, sobretudo, considerando esse
período de isolamento social. No decorrer das falas foram surgindo propostas que,
ao final, tornaram-se encaminhamentos do GT à plenária final do fórum. Fizeram
falas: UFU – Michele Falco, CEFET MG – Juliana Viana, UFMG – Virgínia Borges, UNIRIO
– Viviane Cardoso, UERJ – Rachel Alonso, UFSJ – Maria Tereza, IFSUDESTEMG –
Luciana Sarm, UFLA – Mariana de Assis, UFRRJ – Kate Hellen, UFES – Ana
Barreto, UFRJ – Juliana Molina, UNIFESP – Alessandra da Matta, UFJF – Marcos
Freitas, CEFET RJ – Guilherme Vargas. A reunião foi encerrada às 16:43. Infelizmente,
nem todos puderam relatar suas experiências devido ao teto máximo da reunião.
Maria Tereza fez um resumo dos encaminhamentos, apresentados a seguir. Ela
também disponibilizou-se a fazer a leitura na plenária final. Propostas: 1. Resgatar o
desenho dos campos de atuação da Assistência Estudantil com base nos
eixos: Demanda emergencial e espontânea; Demandas de promoção e
prevenção: Ações de criação de vínculo, Ações contínuas de prevenção e
promoção, Ações intersetoriais; 2. Resgatar o questionário para a realização de uma
pesquisa das ações realizadas/desenvolvidas no campo da promoção e prevenção
nas IFES de todas as regiões; 3. Que as instituições preservem o caráter
democrático em suas decisões, garantindo diálogo, trocas, consultas, etc.; não
justificando decisões ad referendum por conta da pandemia; 4. Que a pandemia não
represente "passar a boiada" em resoluções e portarias que atentem aos interesses
da comunidade escolar que ganharam espaço por conta da suspensão dos
calendários letivos; 5. Estruturar o grupo permanente de reflexão sobre saúde
mental, prevenção e promoção considerando-se o atendimento, o acolhimento , a
prevenção e a promoção; 6. Promoção de encontros permanentes do GT de
promoção e prevenção; 7. GT nos fóruns serem feitas de forma online; 8. Reiteração
dos estudantes como promotores da Assistência Estudantil; 9. Pontuar as
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dificuldades e sofrimentos gerados pelo fato de não estarmos em uma normalidade
democrática e no país; 10. Promover o fortalecimento da democracia e das ações
comunitárias de DCEs, espaços estudantis e sindicatos; 11. Tirar no FONAPRACE
uma nota de repúdio à situação do CEFET – Rio; 12. Respeito à tradição das
instituições federais de ensino de consulta publica à comunidade para escolha dos
dirigentes; 13. Assegurar os processos democráticos no planejamento,
implementação e execução de políticas estudantis sem desconfigurá-las em virtude
da emergência do ensino remoto.

 
GT Assistência Prioritária
Encaminhamentos: 1. Não tinha nenhum participante que esteve

presente nas últimas discussões e não tivemos acesso ao que foi discutido no último
encontro; 2 Relatos sobre a situação de pagamento de auxílios/bolsas emergenciais
nas instituições neste período de pandemia; cenário de muitas incertezas;
3. Desprendimento de fluxos de trabalho acelerados e adoecedor; 4. Aulas remotas e
rebatimentos na qualidade do ensino, aumento das desigualdades entre os discentes;
5. Devido ao atual momento as discussões foram direcionadas para a questão da
inclusão digital: garantias do mínimo para acesso dos estudantes e quais estratégias
serão utilizadas por cada instituição de acordo com sua realidade; 6. As questões de
saúde, trabalho, moradia entre outras que permeiam a vida do estudante, não é
somente o acesso ao equipamento para aula remota; muitos rebatimentos futuros
como por exemplo quem irá auxiliar os discentes com a manutenção dos
equipamentos; 7. A possibilidade de retorno das aulas presenciais, de forma parcial,
quais as estratégias para reabertura de restaurantes universitários e
moradias/alojamentos o que seria possível fazer; protocolo de retorno;
8. Restaurantes: fornecimento de marmitex, como já acontece em algumas
instituições?; 9. Moradia/alojamento: diminuir o número de moradores por quarto?.

 
XII - RESUMO DA REUNIÃO DOS GESTORES
 
Lista de presença:
 

NOME INSTITUIÇÃO

Anderson da Silva Rosa Unifesp
André Alexandre Guimarães Couto CEFET/RJ
Carmen Irene Correia de Oliveira Unirio
Cláudio Gomes Barbosa UFU
Elaine Saraiva Calderari UFU
Janice Alessandra de Carvalho UFSJ
Jose Ricardo UFSJ
Jussara Fonseca UFVJM
Licinia Maria Correa UFMG
Ligia Ajaime Azzalis Unifesp
Marcia Lousada UFMG
Natália de Souza Lisbôa UFOP
Rosélia Magalhães UFRJ
Sandra Eleutério Campos Martins UFTM
Sylvia do Carmo Castro Franceschini UFV
Valter Carvalho de Andrade Júnior UFLA

 
XII - ENCAMINHAMENTOS PARA A PLENÁRIA FINAL:
 
- Manutenção do pagamento dos auxílios de assistência estudantil;
- Manutenção do apoio pedagógico, do acolhimento psicológico, do

acompanhamento pelo serviço social e das atividades de orientação estudantil de
forma remota;

- Garantia aos alunos: acesso integral ao auxílio inclusão digital;
- Garantia de participação dos estudantes na construção e avaliação das

políticas de assistência estudantil;
- Solicitar ao MEC informações e esclarecimentos sobre a
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operacionalidade do programa de inclusão digital;
- Sugerir o repasse do recurso para inclusão digital do MEC para gestão

das IFES;
- Solicitar ao MEC disponibilização de plataformas digitais de ensino e

aprendizagem para as IFES;
- Apoio para garantir segurança jurídica na criação de novos auxílios;
- Garantia da liberação de 100% do valor destinado ao PNAES, sem

contingenciamento, para 2021 para todas as IFES;
- PNAES - Possibilidade de transformar custeio em capital;
- Reabertura de inscrições do Programa Bolsa Permanência – MEC.  
 
XIV - FOTOS DO EVENTO:
 
Abertura - 250 participantes

 

 
Mesa temática II
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GT Promoção e Prevenção

 
GT Apoio e Acompanhamento

 
GT de Inclusão e Diversidade

 
GT Áreas Prioritárias

 
Plenária Final
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Documento assinado eletronicamente por Elaine Saraiva Calderari, Pró-
Reitor(a), em 23/09/2020, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2124521 e o código CRC 2D862F2E.

Referência: Processo nº 23117.011505/2020-40 SEI nº 2124521
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