
 

 

RELATÓRIO PROAE  –  2012/2013 

 

Introdução 

 

A criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PROAE foi aprovada pelo Conselho 

Universitário por meio da resolução número 44, de 22 de outubro de 2012.  Foram então 

incorporadas as rotinas já praticadas pelo Setor de Assistência Estudantil, tendo início à 

ampliação progressiva de seu campo de atuação.  Atualmente a PROAE é composta por uma 

Secretaria Executiva, uma Divisão de Assistência e Ações Afirmativas - DIAAF, que, por sua 

vez, é composta pelo Setor de Assistência Estudantil - SEASE e pelo Setor de Alimentação e 

Moradia - SAMOR. 

 

A partir de julho de 2013 a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis passou a funcionar no Campus 

Santo Antônio, em Local mais amplo, proporcionando melhores condições de trabalho aos seus 

servidores e de atendimento aos estudantes. A equipe da Pró-Reitoria foi reforçada por 

profissionais como administradora, nutricionista, duas assistentes sociais e dois psicólogos, 

qualificando significativamente o trabalho e permitindo a formação de equipes técnicas em dois 

dos seis campi da Universidade. 

 

Programas e auxílios 

 

O processo de revisão dos Programas e Ações, sob a responsabilidade da Divisão de Assistência 

e Ações Afirmativas e de seus Setores, encontra-se em fase de finalização, com vistas à 

ampliação e otimização do atendimento prestado pela Pró-Reitoria. Tendo-se como base tal 

revisão apresentar-se-ão propostas de alteração das Resoluções existentes e submissão de outras 

para aprovação nos órgãos superiores, objetivando a regulamentação dos Programas em 

andamento, bem como a definição de diretrizes norteadoras da Política de Assistência Estudantil 

na UFSJ. 

 



 

 

A PROAE desenvolve vários programas voltados à garantia das condições mínimas 

indispensáveis à permanência do estudante na Universidade, sendo eles o Programa de Concessão 

de Bolsas, Programa de Saúde Física, Mental e Bucal e Programa de Auxílio Financeiro à 

alimentação e oferecimento de refeições subsidiadas dentro dos campi, e participação em eventos 

acadêmicos e esportivos.   

 

Após completar um ano de funcionamento o Restaurante Universitário (RU.) está consolidado, a 

alimentação foi estendida para os Campi Alto Paraopeba, Centro Oeste e Sete Lagoas, a princípio 

sendo oferecida em cantinas universitárias. Em breve será inaugurada a primeira Moradia 

Estudantil no Campus Tancredo Neves.  

 

Programa de concessão de bolsas 

 

Este programa disponibiliza auxílio em espécie para que o estudante subsidie os gastos com 

moradia, identificando-se este como um gasto de maior monta. O Programa Bolsa Atividade 

volta-se aos estudantes em situação de vulnerabilidade social e tem sido desenvolvido, até então, 

com a exigência de uma contrapartida laboral, ocorrendo a inserção dos discentes em várias 

unidades da UFSJ. 

 

Encontra-se em fase de elaboração o Programa de Promoção Socioacadêmica – PROSA que 

promoverá a adequação das ações de permanência nos moldes legais, garantindo ao estudante 

socialmente vulnerável a desvinculação das atividades laborativas, conferindo às ações de 

assistência estudantil caráter eminentemente pedagógico. 

 

Outra espécie de concessão de bolsas assumida pela PROAE, o Programa Bolsa Monitoria 

Especial, proporciona ao estudante com deficiência acompanhamento acadêmico prestado por 

outro estudante, com o objetivo de favorecer a inclusão da pessoa com deficiência no universo 

acadêmico. Esta iniciativa encontra-se em fase de aprimoramento, buscando parcerias junto ao 

Setor de Inclusão, da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, e ao Núcleo de 



 

 

Acessibilidade - NACE da UFSJ, considerando-se a complexidade que envolve a atenção 

diferenciada necessária a cada caso. 

 

Bolsa atividade 

 

O programa consiste na oferta de uma bolsa aos estudantes dos diversos campi da UFSJ, no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para subsidiar os gastos com moradia. O QUADRO 1 

apresenta o quantitativo de bolsas atividades ofertadas por campi em 2013.   

 

QUADRO 1: Quantitativo de Bolsa Atividade por Campus 

Localização 
Quantitativo de bolsa 

atividade (2013/2) 

Número de alunos 

de graduação 

presencial por 

campus* 

Estimativa do número 

de alunos que 

deveriam ser 

assistidos por ações 

afirmativas por 

campus (25%) 

Sete Lagoas 44 727 183 

Centro Oeste Dona Lindu 74 1464 366 

Alto Paraopeba 66 2293 573 

São João Del Rei 266 6855 1713 

FONTE: DIAFF e relatório da *DICON de 19/11/2013. 

  

A PROAE tem como meta atender 100% dos alunos que ingressam na UFSJ por ações 

afirmativas. Atualmente são atendidos no Campus de Sete Lagoas 24% dos alunos, no Campus 

Centro Oeste Dona Lindu 20,21%, e no Campus Alto Paraopeba 11,51%. Nos Campi de São 

João del-Rei a relação é de 15,52 % de estudantes atendidos. 

 

Bolsa monitoria especial 
 

A bolsa de monitoria especial é concedida a estudantes com deficiência que encontram algum tipo de 

dificuldade para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. O acompanhamento na execução das 

atividades acadêmicas é prestado por um bolsista, preferencialmente do mesmo curso, que se encarrega de 



 

 

dar suporte. Em 2013 foram concedidas 3 (três) bolsas para estudantes que auxiliam portadores de 

deficiência auditiva, deficiência motora e deficiência múltipla. 

 

A experiência tem-se mostrado positiva por favorecer um aprendizado mútuo, ou seja, o estudante 

bolsista, que auxilia o estudante deficiente, aprende a se solidarizar, a ser companheiro, a compreender o 

outro e a entender que todos nós sofremos de algum tipo de limitação. 

 

Bolsa Permanência – MEC 

 

Por meio da portaria 389, de 9 de maio de 2013, o MEC instituiu o Programa de Bolsa Permanência - PBP 

destinado a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de indígenas e 

quilombolas. 

 

A bolsa é concedida aos alunos que possuem renda familiar per capita não superior a 1,5 salário mínimo e 

que estão matriculados em cursos de graduação com carga horária média mínina de 5 (cinco) horas 

diárias. Especificamente para os indígenas e quilombolas, os alunos apenas devem comprovar residência 

nestas comunidades, independentemente da carga horária do curso. 

 

Os valores das bolsas foram definidos pela portaria n°13 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, de 9 de maio de 2013, a qual estabeleceu a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica e R$ 900,00 (novecentos reais) aos indígenas e 

quilombolas. Os beneficiários do PBP podem acumular esta bolsa com outras bolsas acadêmicas e demais 

auxílios. 

 

A gestão do programa está sob a responsabilidade da PROAE, que deve analisar os questionários 

socioeconômicos, homologar as inscrições e autorizar mensalmente os pagamentos das bolsas. Na UFSJ, 

apenas o curso de Medicina possui carga horária média superior a 5 (cinco) horas diárias. Portanto, é o 

único curso contemplado pelo programa. No decorrer de 2013 não houve inscrições de alunos indígenas e 

quilombolas. Atualmente são 53 (cinquenta e três) bolsistas neste programa, representando 15% dos 

alunos do Curso de Medicina e 0,47% do total de alunos matriculados em cursos presenciais da UFSJ. 

 

 



 

 

Auxílio Alimentação 

 

Em 2013, as ações na área de alimentação sofreram mudanças ao longo dos meses. Foram, 

inicialmente, utilizados os credenciamentos de restaurantes nos diversos municípios onde a UFSJ 

está localizada, e que mediante a entrega do cupom daria ao aluno o direito de fazer suas 

refeições em estabelecimentos comerciais. Já em meados do ano, a política de alimentação foi 

modificada, passando a adoção do pagamento de auxílio em espécie. No final do ano foi 

expandido o subsídio a todos os discentes, carentes e não carentes, por meio do oferecimento de 

refeições nos campi de Sete Lagoas, Divinópolis e Alto Paraopeba. 

 

O Programa de concessão de Auxílio Alimentação se concretiza em depósito bancário, 

diretamente na conta do aluno, para custear as despesas com almoço e jantar. O quadro a seguir 

apresenta a distribuição do Auxílio Alimentação por campi. 

 

CAMPUS 
QUANT. DE AUXÍLIO 

ALIMENTAÇÃO  

CAP 102 

CCO 110 

CSL 78 

SEDE 508 

 

O serviço no Restaurante Universitário é prestado por uma empresa terceirizada, a qual tem a 

sessão de uso do espaço físico e fornece refeições a estudantes da universidade, servidores e 

visitantes. As refeições fornecidas aos estudantes são subsidiadas pela UFSJ com recursos 

oriundos do PNAES. 

 

Desde a sua inauguração, o serviço prestado no RU foi acompanhado pela PROAE a fim de 

garantir que o fornecimento das refeições atendesse às exigências sanitárias vigentes. O 

acompanhamento se deu por meio do oferecimento de capacitações dos funcionários da empresa 

prestadora de serviços, aplicação de lista de verificação de Boas Práticas e cobranças quanto às 



 

 

adequações necessárias, verificação de cumprimento contratual e quando necessário, foram 

aplicadas notificações; elaboração dos Procedimentos Operacionais Padronizados - POP’s e do 

Manual de Boas Práticas utilizados no RU, além de acompanhamento diário pela nutricionista da 

UFSJ. Todas essas ações visam garantir o cumprimento da legislação sanitária. 

 

As refeições no Restaurante Universitário da sede custam R$4,95, sendo que os estudantes 

matriculados em cursos presenciais pagam R$2,75, sendo R$ 2,20 subsidiado pela UFSJ. Em 

2014 haverá reajustes destes valores. 

 

Até maio de 2013, os estudantes assistidos pela Pró-Reitoria com Auxílio Alimentação, em São 

João del-Rei, recebiam cupons que os davam direitos de se alimentarem no RU e em outros 

restaurantes credenciados da cidade. A partir de junho de 2013, os estudantes assistidos 

começaram a receber o Auxílio Alimentação depositados em suas próprias contas bancárias, não 

necessitando mais de credenciamentos de restaurantes. 

 

De outubro de 2012, data da inauguração do Restaurante Universitário, a novembro de 2013, 

foram fornecidas a estudantes, servidores e visitantes 129.396 refeições, sendo 93% subsidiadas 

pela UFSJ. O três gráfico dois gráficos a seguir mostram esses números.  

 

 

 



 

 

 
 

 

O quadro abaixo mostra uma pesquisa de satisfação com uma amostragem de 156 usuários do 

Restaurante Universitário da sede. 

 

 

  

 

 



 

 

Auxílio financeiro para atividades acadêmicas 

 

A PROAE disponibiliza recursos financeiros para os alunos de graduação presencial participarem 

em congressos científicos, tanto para inscrições como passagens, preferencialmente terrestres. 

Em 2013, foram protocoladas 332 solicitações de auxílio financeiro, sendo 149 dos campi de São 

João del-Rei, 102 solicitações do CCO, 54 do CSL  e 27 solicitações do CAP. Os gráficos a 

seguir mostram os números relativos a estes auxílios. 

 

Auxílio Financeiro para atividades esportivas 

 

A PROAE busca desenvolver ações para oferecer cultura, esporte e lazer aos alunos. São 

disponibilizados recursos financeiros e transporte para os alunos participarem de eventos 

esportivos em nível local, estadual e nacional. Em 2013, foram protocolados 28 pedidos dos 

alunos da SEDE, sendo 64,28% atendidas e 35,71% indeferidos por desistência do aluno ou por 

falta de documentação.   

 

Programa de Saúde Física, Mental, Oftalmológica e Bucal 

  

O Programa de Saúde Física oferece acompanhamento clínico, ginecológico, oftalmológico, 

exames laboratoriais e auxílio para aquisição de armações e lentes corretivas. Em 2013 estes 

serviços contemplaram os campi da sede, mas serão expandidos para os demais em 2014. Foram 

realizadas 78 consultas com o clínico geral credenciado, 87 em ginecologistas, 110 exames 

laboratoriais e 104 exames oftalmológicos sendo 62 atendidos com armações e lentes. 

 

O Programa de Saúde Bucal constitui o serviço mais procurado. Foram 72 alunos atendidos, 

contando ainda com perícias no início e no final do tratamento, efetuadas por perito credenciado 

pela UFSJ. 

 

O Programa de Saúde Mental abrange, além dos alunos da Sede, os campi de Divinópolis e de 

Sete Lagoas. Em Sete Lagoas, foi executado por clínica contratada.  Foram atendidos 16 alunos 

resultando em 106 consultas. Na Sede o atendimento foi executado por clínica contratada e por uma 



 

 

psicóloga da PROAE. Pela clínica especializada, foram atendidos 43 alunos com 509 consultas. A 

Psicóloga da PROAE e atendeu a 77 alunos. No Campus Centro-Oeste, o Serviço de Psicologia iniciou 

suas atividades em 7 de outubro de 2013. Foram atendidos 44 alunos, com a realização de 92 

atendimentos. Somando, foram 180 alunos atendidos pelo programa de assistência psicológica em 2013. 

 

São João del-Rei, 14 de janeiro de 2014 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
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