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PRAE EM NÚMEROS 

 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) desenvolve ações institucionais 

objetivando a permanência dos estudantes regularmente matriculados nos cursos 

presenciais de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Tais 

ações, em consonância com a Política Nacional de Permanência e o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil (PNAES), são prioritariamente voltadas à assistência 

estudantil inclusiva e comprometidas com a diminuição das desigualdades sociais. 

A PRAE é um órgão executivo da administração central da UFSC, criada com o 

objetivo de auxiliar a Reitoria em suas tarefas administrativas, especialmente em relação 

aos programas e ações voltados às políticas de permanência estudantil.  

São objetivos da Pró-Reitoria o desenvolvimento de ações institucionais, 

pedagógicas e acadêmicas direcionadas ao acesso, à permanência e à conclusão da 

graduação por parte dos discentes matriculados nos cursos de graduação presenciais da 

UFSC, em articulação com as demais estruturas universitárias. Nesse sentido, compete: 

a) Coordenar a execução das ações inerentes à política de assistência estudantil, 

definida pelo Conselho Universitário, zelando pelo cumprimento das normas 

pertinentes; 

b) Propor e acompanhar a execução de ações da política de assuntos estudantis 

da universidade, principalmente no que se refere ao acesso, à permanência e 

à conclusão do curso de graduação presencial, nas seguintes áreas: moradia 

estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, apoio pedagógico, 

movimentos estudantis e políticas sociais; 

c) Desenvolver estudos e projetos visando à melhoria administrativa, ao 

desenvolvimento organizacional e ao aprimoramento de gestão relacionado à 

política de assistência estudantil; 

d) Planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades inerentes aos planos, 

programas e projetos vinculados à política de assistência estudantil; 
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e) Apoiar e divulgar a realização de eventos de interesse da comunidade 

estudantil; 

f) Emitir portarias e outros atos administrativos que se façam necessários à 

consecução das atividades da respectiva área; 

g) Analisar as demais demandas da assistência que não se enquadrarem nos 

distintos programas da PRAE.  

h) Executar outras atividades inerentes à área ou que venham a ser delegadas 

pelo Reitor; 

i) Analisar solicitações diversas encaminhadas por estudantes ou por órgãos de 

representação estudantil da UFSC; 

j) Estabelecer um processo de trabalho relativo aos assuntos estudantis 

juntamente com diretores de unidades e direções dos Campi; 

k) Manter um diálogo constante com as representações estudantis sobre todos 

os assuntos pertinentes à política de permanência e de assistência estudantil. 
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1. DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), por intermédio do Departamento de 

Assuntos Estudantis (DeAE), desenvolve e executa programas de auxílio a eventos com 

o intuito de fomentar o intercâmbio de conhecimento, possibilitar o aprendizado prático 

e incentivar a pesquisa entre os acadêmicos. Esse apoio se faz por meio dos seguintes 

programas:  

a) Programa de Auxílio a Eventos; 

b) Programa de Auxílio à Participação Coletiva em Eventos; 

c) Programa de Apoio à Realização de Semanas Acadêmicas; 

1.1 Programa de Auxílio a Eventos 

A Portaria 01/2017/PRAE disciplina o Programa de Apoio à Realização de 

Eventos Acadêmicos, que tem como objetivo oferecer apoio aos estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação presencial da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) na realização de eventos estudantis dos diferentes Cursos de 

Graduação da UFSC. 

A tabela 1 detalha mensalmente o número de pedidos, o número de pedidos 

atendidos e os valores financeiros aplicados no programa no ano de 2017.  

 
Tabela 1 - Programa Auxílio a Eventos 2017 

 
Mês de referência  Nº de pedidos Pedidos deferidos Valores 

Janeiro 2 2             150,00  

Fevereiro 4 3             430,00  

Março 6 5          1.180,00  

Abril 13 10          2.350,00  

Maio 13 9          1.750,00  

Junho 12 8          3.600,00  

Julho 37 31          2.700,00  

Agosto 29 26        11.600,00  

Setembro 63 14          9.900,00  
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Outubro 50 8          9.550,00  

Novembro 45 14          4.750,00  

Dezembro 22 15          9.500,00  

TOTAL 284 145  R$  57.460,00  
 

1.2 Programa de Auxílio à Participação Coletiva em Eventos 

A Portaria nº 008/2017/PRAE regulamenta o Programa de Apoio à Participação 

Coletiva em Eventos que é destinado a oferecer apoio à participação em eventos de 

caráter acadêmico-científico, de representação de entidade/institucional ou visitas 

técnicas quando houver interesse de pluralidade de estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação presencial da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) para um mesmo evento. O programa abrange eventos acadêmicos, 

visitas técnicas e viagens para representação institucional em reuniões, entidades e 

espaços representativo-deliberativos. A tabela 2 apresenta um resumo deste programa. 

 
Tabela 2 - Programa Participação Coletiva 2017 

 
Mês de referência  Nº de pedidos Pedidos atendidos Valores 

Janeiro 1 0 0 

Fevereiro 0 0 0 

Março 3 0 0 

Abril 3 0 0 

Maio 4 0 0 

Junho 4 0 0 

Julho 15 4  R$  16.259,99  

Agosto 2 1  R$    1.348,14  

Setembro 8 3  R$  11.183,57  

Outubro 13 3  R$  13.731,15  

Novembro 12 5  R$  23.717,56  

Dezembro 3 1  R$    1.739,10  

TOTAL 68 17  R$  67.979,51  
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1.3 Programa de Auxílio à Realização de Semanas Acadêmicas 

O Programa de Auxílio à Realização de Semanas Acadêmicas, normatizado pela 

Portaria 005/PRAE/2015, tem como objetivo oferecer apoio aos estudantes 

regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) na realização de eventos estudantis.   

Dentre os benefícios atendidos estão o oferecimento de serviços gráficos 

institucionais e personalizados, executados por meio da Imprensa Universitária; 

passagens (rodoviárias e/ou aéreas) e diárias para palestrantes externos à Universidade; 

e a disponibilização de transporte rodoviário para visita técnica contemplada em 

cronograma da semana acadêmica, mediante disponibilidade. 

O limite máximo concedido por evento é anualmente definido pelo DeAE e foi 

de até R$ 2.000,00 em 2016. A partir da solicitação pelos graduandos são avaliados os 

requisitos para a concessão do auxílio. Posteriormente, é estipulado o valor máximo 

liberado para a semana acadêmica, de acordo com o porte do evento e com a 

disponibilidade financeira, limitado ao teto definido para o programa. Em seguida, os 

alunos podem definir, dentre os benefícios aprovados, quais farão uso prioritariamente, 

de acordo com a disponibilidade e deferimento, até o montante máximo aprovado. Por 

fim, tem-se a prestação de contas por meio da apresentação de relatório final e dos 

bilhetes de passagens, caso seja aplicável. A tabela 3 apresenta as informações sobre o 

programa de atendimento às semanas acadêmicas. 

 
  Tabela 3 – Informações sobre o Programa Semanas Acadêmicas 2017 

 
Mês de referência  Nº de pedidos Pedidos atendidos Valores 

Janeiro 0 0 0 

Fevereiro 0 0 0 

Março 1 1  R$       559,60  

Abril 2 1  R$       676,42  

Maio 5 3  R$    3.004,21  

Junho 5 5  R$    1.079,94  

Julho 1 1  R$       912,54  

Agosto 8 6  R$    4.527,77  

Setembro 10 10  R$    6.423,65  
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Outubro 5 4  R$       839,40  

Novembro 5 4  R$       335,13  

Dezembro 1 1  R$         50,00  

TOTAL 42 35  R$  17.849,06  
 

1.4 Viagens de Estudo 

O Programa Viagem de Estudos é normatizado pela Resolução Normativa nº 057 

CUn/2015 e entende-se como a atividade extra-Universidade, relacionada com a 

formação acadêmica do corpo discente, que oportuniza o conhecimento prático em 

disciplina integrante do Currículo do Curso. 

As solicitações são classificadas em duas categorias: aulas de campo, com 

avaliação de responsabilidade do Departamento de Ensino (DEN/PROGRAD); e visitas 

técnicas, científicas ou culturais que são de atribuição do DeAE/PRAE. Os pedidos são 

realizados semestralmente pelos docentes e avaliados conforme a modalidade, 

disponibilidade e pertinência para a formação acadêmica. 

Como demonstrado nos dados constantes da tabela 4, esse programa é o que 

despende maior volume de recursos, uma vez que engloba uma quantidade grande de 

viagens curriculares e visitas técnicas. 

 
Tabela 4 – Informações sobre o Programa Viagem de Estudos 2017 

 
Mês de referência  Nº de pedidos Pedidos atendidos Valores 

Janeiro 0 0 0 

Fevereiro 0 0 0 

Março 0 0 0 

Abril 0 0 0 

Maio 3 2  R$      9.344,73  

Junho 14 12  R$    51.333,70  

Julho 6 3  R$      1.151,86  

Agosto 1 0 0 

Setembro 18 15  R$    44.362,49  

Outubro 12 5  R$      3.449,82  

http://prae.ufsc.br/files/2011/10/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-n%C2%BA-057-CUn-2015.pdf
http://prae.ufsc.br/files/2011/10/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-n%C2%BA-057-CUn-2015.pdf


8 

 

Novembro 12 11  R$    20.132,27  

Dezembro 0 0 0 

TOTAL 66 48  R$  129.774,87  
 

2. COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Para viabilizar o atendimento às diversas demandas de ordem Socioassistencial a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por intermédio da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAE), vem construindo uma metodologia de acesso a recursos 

financeiros, orientada pelos parâmetros estabelecidos no Decreto n° 7234/2010, que 

estabelece a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

A Coordenadoria de Assistência Estudantil – CoAEs é composta por uma equipe 

de Técnicos Administrativos em Educação, formada por assistentes sociais e 

psicólogos, além de servidores assistentes em administração, sendo o órgão vinculado a 

PRAE, que tem a responsabilidade direta pela construção e operacionalização dos 

programas de assistência estudantil da UFSC. 

A CoAEs utiliza um cadastro como instrumento de trabalho para analisar a 

situação dos grupos familiares dos estudantes e realizar a seleção dos mesmos para os 

Programas de assistência estudantil. Este cadastro é disponibilizado na plataforma on-

line por meio de um Sistema (Sistema de Cadastro Socioeconômico) que serve de porta 

de entrada para que o(a) estudante se habilite aos editais dos auxílios e benefícios 

oferecidos pela assistência estudantil.  

O sistema de cadastro online possui uma interface com o sistema do Controle 

Acadêmico de Graduação (CAGR), de onde importa dados preliminares relacionados 

com a situação acadêmica do estudante. Podem-se consultar atestados de matrícula e 

respectivos históricos e verificar se o estudante está com situação acadêmica regular e, 

caso não esteja, o próprio sistema utilizará esta informação para “bloquear” o cadastro. 

No ano de 2017 a CoAEs/PRAE manteve o critério de elegibilidade, para os 

programas, de o estudante possuir de renda bruta familiar mensal de até 1,5 salário 

mínimo per capita – critério este já adotado em 2016.  

Foi possível efetivar em 2017 novas ações definidas em 2016 como: 

- implementação de dois ciclos de editais nos programas Bolsa Estudantil, 

Auxílio Moradia e Auxílio creche no primeiro semestre de 2017;  
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- priorizar agendamento para novos cadastros na liberação das agendas via 

sistema de agendamento eletrônico;  

- realização de acolhimento da CoAEs aos estudantes calouros do segundo 

semestre;  

- melhorar o processo de capacitação das Comissões de validação de 

autodeclaração de renda com mais tempo de curso e estender este para etapa presencial;  

- encontro com estudantes na modalidade CoAEs Convida –  2 rodas de 

conversa;  

- participação em Comissões e grupos de Trabalho como estudo viabilidade 30h, 

forma de atendimento aos estudantes estrangeiros. 

A destaque destas novas ações, uma alteração de importante magnitude foi a 

implementação de teste de unificação entre o processo de Validação de Autodeclaração 

de Renda dos/as estudantes calouros/as que ingressam na UFSC via Programa de Ações 

Afirmativas (PAA), na modalidade de renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo per 

capita, e a realização do que até então era denominado Cadastro Socioeconômico, 

processo necessário para que o/a estudante concorresse aos benefícios da CoAEs/PRAE. 

Essa proposta surgiu visando evitar que esses/as estudantes precisassem realizar a 

entrega da documentação comprobatória duas vezes: no momento da matrícula à 

Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD), responsável pela Validação de 

Renda; e após o início das aulas à CoAEs/PRAE, responsável pela realização do 

Cadastro Socioeconômico. Como os/as estudantes que ingressam por essa modalidade 

de renda são também o público-alvo do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES) que repassa parte dos recursos que a UFSC direciona à permanência 

estudantil, a comprovação de renda realizada no momento da matrícula passou a 

compor automaticamente o cadastro na PRAE para acesso aos programas da assistência 

estudantil. A partir de 2017, o critério de seleção passou a ser unicamente a renda per 

capita. Assim, o até então denominado Cadastro Socioeconômico recebeu o nome de 

Cadastro da PRAE. 

 

2.1 Cadastramento dos estudantes por meio de atendimento programado  

Permaneceram os atendimentos disponibilizados via “Sistema de agendamento 

eletrônico da PRAE – SAEP”, na modalidade de plantão, com entrevista presencial 

programada para a realização do cadastro. O tempo de entrevista com cada assistente 
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social é de 30 minutos, sendo 08 atendimentos por profissional, por turno. A média de 

plantões é de dois por semana para cada uma das assistentes sociais. O Quadro 01 

resume o total de agendamentos disponibilizados no campus de Florianópolis. 

 
Quadro 01 - Total de Agendamentos disponibilizados campus Florianópolis em 2017 

 
Atendidos Não compareceram Disponíveis 

2017.1 589  75  65  

2017.2 623 72 62 

Total 
Disponibilizado 

1212 147 127 

 

Em 2017 totalizaram 4196 o número de cadastros aprovados (análise concluída e 

validação de renda deferida) no setor. Estes dados foram obtidos nos relatórios do 

Sistema de Cadastro Online em Novembro de 2017. 

A Tabela 05 apresenta um quantitativo básico de algumas das atividades da 

CoAEs. 

 
Tabela 05- Quantitativo das principais atividades na CoAEs (campus Florianópolis) no Ano de 2017 

Atividade Nº 

Requerimentos respondidos protocolados na CoAEs* 220 

Requerimentos respondidos protocolados na PRAE 14 

Memorandos e ofícios expedidos 65 

Jornadas de estudo 02 

Estudantes atendidos na recepção do setor ** 2.000 

Fonte: CoAEs/PRAE (2017). 

*Os requerimentos/recursos on-line são contabilizados separadamente podendo ser visualizados no 

decorrer do relatório por cada programa. 

**Baseado em levantamento por meio de retirada de senhas no primeiro semestre de 2017. 

 

A Tabela 06 apresenta um quantitativo dos cadastros recebidos na CoAEs. 

Tabela 06- Quantitativo dos cadastros recebidos na CoAEs (todos os campi) no Ano de 2017 

Atividade Nº 

Cadastros aprovados (deferidos) vindos por validação de renda - Total em 2017 

Araranguá 

Blumenau 

Curitibanos 

767 

38 

27 

33 
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Florianópolis 

Joinville 

628 

41 

Cadastros aprovados (concluídos) por entrevista - Total em 2017* 

Araranguá 

Blumenau 

Curitibanos 

Florianópolis 

Joinville 

542 

20 

45 

57 

388 

32 

Cadastros aprovados ambos os status - Total em 2017 

Araranguá 

Blumenau 

Curitibanos 

Florianópolis 

Joinville 

1309 

58 

72 

90 

1016 

73 

Fonte: CoAEs/PRAE (2017). 

*Dado obtido pelo sistema de cadastro da PRAE com base no status de cadastro análise concluída e com 

data de validade efetiva do cadastro para 2022 (coletado tardiamente em julho de 2018). Neste caso não 

foram computados os cadastros recebidos durante 2017e indeferidos ou que não foram concluídos. 

 

2.2 Infraestrutura de pessoal 

Ao total, a equipe da CoAES/UFSC é composta por 10 assistentes sociais no 

campus Florianópolis, sendo uma coordenadora e outros 08 assistentes sociais nos 

campi. Solicitou-se mais dois profissionais para o campus Florianópolis devido à 

elevada demanda. O setor conta com um técnico em assuntos educacionais, três 

assistentes em administração e uma assistente servidora adaptada; Serviço de Psicologia 

Educacional com três psicólogas e uma divisão de apoio administrativo localizada na 

PRAE com três profissionais cuidando da parte dos controles e pagamentos dos 

benefícios. 

2.3 CoAES nos centros Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville 

A assistência estudantil nos centros é implementada de acordo com a política 

institucional da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, sendo que os editais, cronogramas 

e critérios, são os mesmos. Contudo, cada centro possui uma realidade específica e 

autonomia de organização do setor.  
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2.4 Programas desenvolvidos pela CoAEs/PRAE  

Nesta seção, são apresentados os principais programas desenvolvidos pela 

CoAEs - PRAE em 2017, seus indicadores e informações relacionadas à sua execução. 

 

2.4.1 Programa Bolsa Estudantil UFSC 

Instituído em agosto de 2013 pela Resolução Normativa nº 32, do Conselho 

Universitário (CUn), o Programa Bolsa Estudantil objetiva proporcionar auxílio 

financeiro aos estudantes de graduação com baixa condição socioeconômica, visando à 

permanência destes na universidade. 

Em 2017, foram realizados três processos seletivos para novas vagas no 

Programa Bolsa Estudantil, sendo dois no primeiro semestre e um no segundo semestre. 

Com relação ao processo de renovação da Bolsa Estudantil, tivemos um edital em cada 

semestre. Tais processos foram abertos para todos os campi. 

No primeiro semestre, o processo seletivo do Programa Bolsa Estudantil para 

novas vagas foi aberto em 08 de março de 2017, através do Edital 05/PRAE/2017 

primeiro ciclo, no qual 200 novas bolsas referentes ao semestre 2017.1 foram 

disponibilizadas. Neste semestre, foi publicado ainda mais um Edital, de nº 

010/PRAE/2017 segundo ciclo, aberto em 28 de março, onde foram ofertadas mais 100 

novas bolsas. A renovação da Bolsa Estudantil no semestre 2017.1 foi feita através do 

Edital n° 07/PRAE/2017, de 15 de março de 2017 e 527 estudantes solicitaram a 

renovação, sendo que destes, 512 tiveram a renovação deferida e 15 a renovação 

indeferida. 

A seguir seguem informações estatísticas referentes aos editais de novas vagas 

da Bolsa Estudantil do primeiro semestre de 2017 (05/PRAE/2017 e 10/PRAE/2017 – 

Tabela 7) e do Edital de Renovação (07/PRAE/2017 – Tabela 08): 
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Tabela 07 - Editais de Novas Vagas 

 

(*) Relacionado ao total geral de atendidos / (**) Relacionado ao total de inscritos por campi 

(***) Relacionado ao total geral de atendidos com matrícula 171 / (****) Relacionado ao total geral de atendidos com o status de validação de renda deferida 

 

Tabela 08 - Edital de Renovação 

 

(*) Relacionado ao total de solicitação de renovações por campi / (**) Relacionado ao total de solicitação de renovações por campi 

Edital Campus N° de Vagas

N° de Solicitação de 

Inscrição por 

Formulário

Nº de Inscrições 

por Formulário  

(Deferidas)

Nº de Inscrições 

por Formulário 

(Indeferidas)

Nº de Solicitação 

de Inscrição 

Direto no Sistema

Total de 

Inscritos por 

Campi

% de 

Inscritos 

por Campi

Número de 

Atendidos 

por Campi

% de 

Atendidos 

por Campi 

(*)

Demanda 

Reprimida 

por Campi

% de Demanda 

Reprimida por 

Campi (**)

Atendidos com 

Matrícula 171 

por Campi

% de Atendidos 

com Matrícula 

171 por Campi 

(***)

Atendidos com 

Status de Validação 

de Renda Deferida 

por Campi

% de Atendidos 

com Status de 

Validação de Renda 

Deferida por Campi 

(****)

Florianópolis 44 40 4 485 525 65,95% 151 75,12% 374 71,24% 60 73,17% 55 79,71%

Curitibanos 74 9,30% 19 9,45% 55 74,32% 7 8,54% 3 4,35%

Joinville 70 8,79% 10 4,98% 60 85,71% 5 6,10% 3 4,35%

Araranguá 51 6,41% 9 4,48% 42 82,35% 4 4,88% 4 5,80%

Blumenau 76 9,55% 12 5,97% 64 84,21% 6 7,32% 4 5,80%

796 100% 201 100% 595 74,75% 82 100% 69 100%Total Geral:

Edital de Novas 

Vagas - N° 05/2017
200

Edital Campus N° de Vagas

N° de Solicitação de 

Inscrição por 

Formulário

Nº de Inscrições 

por Formulário  

(Deferidas)

Nº de Inscrições 

por Formulário 

(Indeferidas)

Nº de Solicitação 

de Inscrição 

Direto no Sistema

Total de 

Inscritos por 

Campi

% de 

Inscritos 

por Campi

Número de 

Atendidos 

por Campi

% de 

Atendidos 

por Campi 

(*)

Demanda 

Reprimida 

por Campi

% de Demanda 

Reprimida por 

Campi (**)

Atendidos com 

Matrícula 171 

por Campi

% de Atendidos 

com Matrícula 

171 por Campi 

(***)

Atendidos com 

Status de Validação 

de Renda Deferida 

por Campi

% de Atendidos 

com Status de 

Validação de Renda 

Deferida por Campi 

(****)
Florianópolis 23 21 2 572 593 68,32% 76 75,25% 517 87,18% 30 75,00% 14 82,35%

Curitibanos 69 7,95% 8 7,92% 61 88,40% 1 2,50% 0 0%

Joinville 82 9,45% 7 6,93% 75 91,46% 4 10,00% 1 5,88%

Araranguá 56 6,45% 7 6,93% 49 87,50% 5 12,50% 2 11,76%

Blumenau 68 7,83% 3 2,97% 65 95,59% 0 0% 0 0%

868 100% 101 100% 767 88,36% 40 100% 17 100%Total Geral:

Edital de Novas 

Vagas - N° 10/2017
100

Edital Campus

Total de 

Solicitação de 

Renovação

N° de Solicitação 

de Renovação 

direto no Sistema

Nº de 

Solicitação de 

Renovação por 

Formulário

Nº de 

Renovações 

por Formulário 

(Deferidas)

Total de 

Renovações 

Indeferidas

% de 

Renovações 

Indeferidas 

(*)

Total de 

Renovações 

Deferidas

% de 

Renovações 

Deferidas 

(**)

Total de 

Renovações 

Deferidas 

Condicionadas

Florianópolis 362 238 124 113 11 3,04% 351 96,96% 15

Curitibanos 68 0 0% 68 100,00%

Joinville 30 1 3,33% 29 96,66%

Araranguá 60 2 3,33% 58 96,66%

Blumenau 7 1 14,28% 6 85,71%

527 238 124 113 15 2,84% 512 97,15% 15

Edital de 

Renovação - 

Nº 07/2017

Total Geral:
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Já no segundo semestre de 2017 foi aberto um edital de novas vagas – Edital 

18/2017/PRAE, que disponibilizou 350 novas Bolsas Estudantis. O processo de 

Renovação da Bolsa Estudantil em 2017.2 também foi feito por meio de um único 

edital, o Edital 17/2017/PRAE, que teve 727 solicitações de renovação, com 705 

deferidas e 22 indeferidas. 

Assim, as tabelas 09 e 10, expressam os dois editais da Bolsa Estudantil, para o 

segundo semestre de 2017. 
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Tabela 09 - Edital de Novas Vagas 

 

(*) Relacionado ao total geral de atendidos 

(**) Relacionado ao total de inscritos por Campi. 

(***) Relacionado ao total geral de atendidos com matrícula 171 

(****) Relacionado ao total geral de atendidos com o status de validação de renda deferida 

 

Tabela 10 - Edital de Renovação 

 

(*) Relacionado ao total de solicitação de renovações por campi 

(**) Relacionado ao total de solicitação de renovações por campi 

Edital Campus N° de Vagas

N° de Solicitação de 

Inscrição por 

Formulário

Nº de Inscrições 

por Formulário  

(Deferidas)

Nº de Inscrições 

por Formulário 

(Indeferidas)

Nº de Solicitação 

de Inscrição 

Direto no Sistema

Total de 

Inscritos por 

Campi

% de 

Inscritos 

por Campi

Número de 

Atendidos 

por Campi

% de 

Atendidos 

por Campi 

(*)

Demanda 

Reprimida 

por Campi

% de 

Demanda 

Reprimida por 

Campi (**)

Atendidos com 

Matrícula 171 

por Campi

% de Atendidos 

com Matrícula 

171 por Campi 

(***)

Atendidos com 

Status de Validação 

de Renda Deferida 

por Campi

% de Atendidos 

com Status de 

Validação de Renda 

Deferida por Campi 

(****)

Florianópolis 25 20 5 899 924 68,04% 245 70,00% 679 73,48% 142 70,65% 98 79,03%

Curitibanos 121 8,91% 43 12,28% 78 64,46% 23 11,44% 9 7,26%

Joinville 105 7,73% 19 5,43% 86 81,90% 9 4,48% 6 4,84%

Araranguá 99 7,29% 26 7,43% 73 73,74% 14 6,96% 7 5,64%

Blumenau 109 8,03% 17 4,86% 92 84,40% 13 6,47% 4 3,23%

1358 100% 350 100% 1008 74,23% 201 100% 124 100%Total Geral:

Edital de Novas 

Vagas - N° 18/2017
350

Edital Campus

Total de 

Solicitação de 

Renovação

N° de Solicitação 

de Renovação 

direto no Sistema

Nº de 

Solicitação de 

Renovação por 

Formulário

Nº de 

Renovações 

por Formulário 

(Deferidas)

Total de 

Renovações 

Indeferidas

% de 

Renovações 

Indeferidas 

(*)

Total de 

Renovações 

Deferidas

% de 

Renovações 

Deferidas  

(**)

Total de 

Renovações 

Deferidas 

Condicionadas

Florianópolis 470 321 149 132 17 3,62% 453 96,38% 24

Curitibanos 123 80 43 41 2 1,63% 121 98,37% 12

Joinville 44 26 18 17 1 2,27% 43 97,73% 1

Araranguá 78 66 12 11 1 1,28% 77 98,72% 0

Blumenau 12 5 7 6 1 8,33% 11 91,66% 4

727 498 229 207 22 3,03% 705 96,97% 41

Edital de 

Renovação - 

Nº 17/2017

Total Geral:
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No semestre 2017/1 foram 796 inscritos no Edital 05/2017/PRAE, sendo que 

25,1% destes foram atendidos e 868 inscritos no Edital 10/2017/PRAE, com 11,52% de 

atendidos. Já em 2017.2, foram 1358 inscritos no Edital 18/2017/PRAE e 25,77% foram 

atendidos. Considerando-se o total de estudantes com Cadastro PRAE, de 4196 

cadastros em 2017, e o número médio mensal de estudantes atendidos pelo Programa 

Bolsa Estudantil – UFSC – que foi de 1790, resultando num atendimento de 42,66% dos 

estudantes que compõem o público alvo do Programa Bolsa Estudantil UFSC. 

A tabela 11 evidencia o número de benefícios concedidos e o valor pago de 

Bolsa Estudantil no decorrer do exercício de 2017. 

 
Tabela 11 – Resumo mensal do Programa Bolsa Estudantil em 2017 

Mês/ Campus Nº Benefícios  Valor R$  

Janeiro 1723  R$     1.058.645,00  

Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1179  R$         724.085,00  

Campus Universitário Araranguá 171  R$         105.165,00  

Campus Universitário Blumenau 31  R$           19.065,00  

Campus Universitário Curitibanos 238  R$         146.370,00  

Campus Universitário Joinville 104  R$           63.960,00  

Fevereiro 1671  R$     1.026.915,00  

Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1137  R$         698.505,00  

Campus Universitário Araranguá 171  R$         105.165,00  

Campus Universitário Blumenau 31  R$           19.065,00  

Campus Universitário Curitibanos 231  R$         142.065,00  

Campus Universitário Joinville 101  R$           62.115,00  

Março 1882  R$     1.229.610,20  

Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1290  R$         842.679,00  

Campus Universitário Araranguá 183  R$         119.608,80  

Campus Universitário Blumenau 42  R$           27.451,20  

Campus Universitário Curitibanos 254  R$         166.014,40  

Campus Universitário Joinville 113  R$           73.856,80  

Abril 1863  R$     1.217.191,80  
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Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1275  R$         832.875,00  

Campus Universitário Araranguá 181  R$         118.301,60  

Campus Universitário Blumenau 42  R$           27.451,20  

Campus Universitário Curitibanos 254  R$         166.014,40  

Campus Universitário Joinville 111  R$           72.549,60  

Maio 1760  R$     1.149.332,40  

Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1204  R$         785.969,40  

Campus Universitário Araranguá 173  R$         113.072,80  

Campus Universitário Blumenau 39  R$           25.451,80  

Campus Universitário Curitibanos 240  R$         156.864,00  

Campus Universitário Joinville 104  R$           67.974,40  

Junho 1757  R$     1.147.910,20  

Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1204  R$         786.469,40  

Campus Universitário Araranguá 173  R$         113.072,80  

Campus Universitário Blumenau 38  R$           24.836,80  

Campus Universitário Curitibanos 239  R$         156.210,40  

Campus Universitário Joinville 103  R$           67.320,80  

Julho 1716  R$     1.121.327,60  

Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1168  R$         763.154,80  

Campus Universitário Araranguá 170  R$         111.112,00  

Campus Universitário Blumenau 38  R$           24.836,80  

Campus Universitário Curitibanos 238  R$         155.556,80  

Campus Universitário Joinville 102  R$           66.667,20  

Agosto 1854  R$     1.211.722,40  

Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1269  R$         829.366,40  

Campus Universitário Araranguá 169  R$         110.458,40  

Campus Universitário Blumenau 54  R$           35.294,40  

Campus Universitário Curitibanos 254  R$         166.014,40  

Campus Universitário Joinville 108  R$           70.588,80  
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Setembro 1817  R$     1.187.425,20  

Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1245  R$         813.566,00  

Campus Universitário Araranguá 166  R$         108.497,60  

Campus Universitário Blumenau 52  R$           33.987,20  

Campus Universitário Curitibanos 250  R$         163.400,00  

Campus Universitário Joinville 104  R$           67.974,40  

Outubro 1816  R$     1.186.937,60  

Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1244  R$         813.078,40  

Campus Universitário Araranguá 166  R$         108.497,60  

Campus Universitário Blumenau 52  R$           33.987,20  

Campus Universitário Curitibanos 250  R$         163.400,00  

Campus Universitário Joinville 104  R$           67.974,40  

Novembro 1814  R$     1.185.325,03  

Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1242  R$         811.465,83  

Campus Universitário Araranguá 166  R$         108.497,60  

Campus Universitário Blumenau 52  R$           33.987,20  

Campus Universitário Curitibanos 250  R$         163.400,00  

Campus Universitário Joinville 104  R$           67.974,40  

Dezembro 1810  R$     1.182.668,63  

Campus Universitário  Reitor João David Ferreira Lima 1239  R$         809.463,03  

Campus Universitário Araranguá 166  R$         108.497,60  

Campus Universitário Blumenau 52  R$           33.987,20  

Campus Universitário Curitibanos 250  R$         163.400,00  

Campus Universitário Joinville 103  R$           67.320,80  

Total Geral 21483  R$   13.905.011,06  

**Dados retirados do MATL – Gerenciador de Relatórios – sarf..bolsas 2017 em 26/07/2018.  
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2.4.1.1 Avaliação do Programa Bolsa Estudantil – Semestres 2017.1 e 2017.2 

A publicação de dois Editais de Novas Vagas no semestre 2017.1 foi positiva e 

benéfica aos estudantes, permitindo, inclusive, que tivessem um acesso mais imediato 

aos benefícios. No semestre 2017.2 optou-se pela divulgação de um edital de novas 

vagas, o que permitiu que os estudantes também permanecessem acessando os 

benefícios com maior agilidade e demandou um menor número de acompanhamentos ao 

setor. 

2.4.2 Programa de Apoio Emergencial de Permanência 

O Programa de Apoio Emergencial de Permanência (PAEP) foi criado em 2014 

e tem por objetivo atender provisoriamente demandas emergenciais de moradia de 

estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais da UFSC que apresentem 

risco social ou de evasão. Para ser atendido no Programa, o estudante deve ter cadastro 

concluído da CoAEs, deve estar no seu primeiro semestre na Universidade e ter 

indicação do Assistente Social após entrevista sobre a situação de necessidade. Após 

isso, o estudante assina os termos de adesão e é encaminhado para o administrador da 

moradia para fazer o seu alojamento. 

Em 2017, a portaria regimental deste Programa foi a 03/PRAE/2017, revista e 

melhorada, definindo as responsabilidades para execução do Programa, o administrador 

da moradia, a coordenadora da CoAEs e um representante do Conselho de Moradia. 

Não houve representante do Conselho de Moradia na execução e no segundo semestre a 

assistente Michella Rocha dos Santos Fraga passou a compor o grupo de trabalho do 

Programa. 

Foram disponibilizadas 22 vagas de alojamento provisório no módulo III da 

Moradia Estudantil no semestre 2017.1 e a CoAEs recebeu 33 solicitações de estudantes 

para atendimento. Destes, 11 não compareceram para as entrevistas, tinham cadastros 

expirados ou já haviam arrumado local para residir até sair os resultados dos editais. Ou 

seja, foi possível alojar todos os estudantes dentro dos critérios. Todos os estudantes 

alojados foram contemplados com algum auxílio após o resultado dos editais regulares. 

Já em 2017.2, foram recebidas 18 solicitações para as 22 vagas de alojamento. 

Destas solicitações, 13 estudantes foram encaminhados e alojados; 02 estudantes não se 

enquadravam no público-alvo de atendimento, 03 estudantes conseguiram lugar para 

ficar até o resultado dos editais. Dos estudantes alojados, tivemos a situação de uma 
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estudante quilombola até receber o recurso do Programa Bolsa Permanência – MEC. 

Outras 02 (duas) solicitações chegaram do campus Blumenau, para pagamento de bolsa 

emergencial visto que não possuem alojamento. Após analise da CoAEs e do Pró-Reitor 

e, considerando o recurso financeiro, apenas uma estudante foi atendida com bolsa em 

cota única no valor de R$ 653,50, aquela com menor renda per capita.  

Com o resultado dos editais regulares, 08 estudantes alojados foram 

contemplados com os auxílios. Alguns estudantes não contemplados solicitaram 

prorrogação do prazo de estadia (até 30 dias após o resultado dos editais) e foi aceito até 

o início do semestre 2018.1. 

 

2.4.3 Programa Auxílio Moradia  

O Auxílio Moradia foi criado na UFSC em 2007.2 como forma de contribuir 

com o pagamento do aluguel do estudante para sua permanência, tendo em vista a 

insuficiente quantidade de vagas na moradia estudantil. Além de ter cadastro concluído 

na CoAEs e matricula regular no curso de graduação, outros requisitos para inscrição no 

programa são: ser de família residente ou domiciliada em município diferente daquele 

do campus no qual o estudante está matriculado ou residente em área rural no mesmo 

município do campus sem acesso a transporte coletivo diário (condição que se aplica 

aos campi do interior). Outro requisito exigido para os estudantes é que os 

contemplados deverão ter frequência suficiente em todas as disciplinas cursadas no 

período do recebimento do benefício.  

 

2.4.3.1 Operacionalização do Programa Auxílio Moradia 

No primeiro semestre de 2017, foram disponibilizados 200 auxílios no Edital 

06/2017/PRAE, porém foram concedidos 164. A diferença entre os números de 

benefícios disponibilizados em relação aos concedidos se refere ao número de 

estudantes que não entregaram a documentação de inquilinato, conforme estabelece o 

Edital de Resultados. No Edital 11/PRAE/2017 – edital do segundo ciclo no mesmo 

semestre, foram disponibilizados 100 auxílios, sendo selecionados 140 visto o saldo de 

auxílios restantes do edital 06/PRAE/2017. Destes 140 selecionados, 113 cumpriram os 

requisitos de entrega de documentação e tiveram o auxílio concedido. Os auxílios foram 

pagos em doze parcelas no valor de R$ 250,00 conforme estabelecem os referidos 

editais. 
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Em 22 de março foi publicado no site da PRAE o Edital de Resultados 

06/2017/PRAE, e em 10 de maio o edital de Resultados 11/2017/PRAE, ambos com 

duas listagens: a primeira referia-se aos estudantes selecionados cujo prazo de vigência 

do contrato/declaração de aluguel ainda não estivesse registrado no sistema de cadastro 

PRAE, ou com prazo expirado. Todos estes estudantes tiveram o prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, após a divulgação do edital de resultados para apresentarem a documentação 

comprobatória de inquilinato descrita no referido edital. A segunda listagem referia-se 

aos estudantes que não precisavam entregar documentação comprobatória de inquilinato 

na CoAEs/PRAE por estarem aptos a receberem o benefício, pois a informação sobre a 

data de validade do contrato ou declaração de aluguel já constava no cadastro online. 

Nestes editais foi exigido aos estudantes que precisavam apresentar documentação 

comprobatória de inquilinato e comprovantes de residência do estudante e da família de 

origem. 

No edital de resultados 06/PRAE/2017, foi publicada ainda uma informação 

referente aos estudantes beneficiados pelo PAEP (Programa de Apoio Emergencial de 

Permanência) e Moradia Estudantil, sendo que tiveram um prazo de 30 (trinta) dias após 

o edital de resultados para apresentarem documento comprobatório da relação de 

inquilinato. 

O número de estudantes inscritos para o edital 06/PRAE/2017, em todos os 

campi da UFSC foi 592 e do edital 11/PRAE/2017, 566; sendo a renda per capita de 

corte 557,93 e 555,20, respectivamente.  Em Florianópolis, no edital 06/PRAE/2017 

foram 348 estudantes inscritos e no edital 11/PRAE/2017, 359, sendo que destes, 74 

solicitaram inscrição manual no primeiro edital e 34 no segundo, devido ao bloqueio no 

sistema por não cumprimento de requisitos. Das 74 e 34 solicitações, foram indeferidas 

13 e 8, respectivamente. Os recursos referentes a estes editais foram 08 em cada um, 

totalizando 16 recursos neste semestre, todos indeferidos. A tabela 12 apresenta os 

dados do programa no semestre 2017.1 (edital 06/PRAE/2017 e 11/PRAE/2017) e a 

tabela 13 do semestre 2017.2 (edital 19/PRAE/2017): 
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Tabela 12 – Relação de inscritos e atendidos com Programa auxílio moradia 2017.1 – Edital nº 

06/PRAE/2017 

 

Fonte: Levantamento CoAEs com base nas informações do sistema de Benefícios da PRAE/2017. 

 

 

Fonte: Levantamento CoAEs com base nas informações do sistema de Benefícios da PRAE/2017. 

 

No segundo semestre de 2017 foram disponibilizados 800 auxílios, porém 

somente 745 foram pagos em doze parcelas no valor de R$ 250,00 conforme edital 

19/PRAE/2017 publicado em 07 de agosto. A diferença entre os números de auxílios 

disponibilizados em relação aos concedidos refere-se ao número de estudantes que não 

entregaram a documentação de inquilinato, conforme estabelece o Edital de Resultados. 

As inscrições manuais, no campus Florianópolis, para este edital totalizaram 66, 

destas 46 foram deferidas e 20 indeferidas. Recursos protocolados do edital 19/2017, no 

referido campus, somaram 28, sendo todos indeferidos.  

Em 13 de setembro, foi publicado no site da PRAE o Edital de Resultados 

19/2017/PRAE, também com duas listagens seguindo o fluxo dos editais 06 e 

11/2017/PRAE conforme já descrito acima.  

Neste semestre, o saldo de auxílios não utilizado por estudantes selecionados 

que não entregaram a documentação não pode ser utilizada, visto que não houve edital 

posterior nem tempo hábil para efetuar uma nova chamada.  A proximidade da data do 
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edital de resultados com o final do semestre letivo e data limite de envio de pagamentos 

pelo setor financeiro impossibilitou a operacionalização.  

A tabela 13 informa os números referentes ao Programa em 2017.2. 

 
Tabela 13 – Relação de inscritos e atendidos com Programa auxílio moradia 2017.2 – Edital nº 

19/PRAE/2017 

 

Fonte: Levantamento CoAEs com base nas informações do sistema de Benefícios da PRAE/2017. 

 

2.4.3.2 Dados Estatísticos do Programa Auxílio Moradia 

A Tabela 14 apresenta o resumo do Programa Auxílio Moradia no ano de 2017. 

Tabela 14 – Resumo do Programa Auxílio Moradia em 2017 

Mês Campus N.º Benefícios Valor R$ % Valor Total 

Janeiro 

Campus Florianópolis 585 146.250 60,87% 

Campus Universitário Araranguá 109 27.250 11,34% 

Campus Universitário Blumenau 31 7.750 3,23% 

Campus Universitário Curitibanos 154 38.500 16,02% 

Campus Universitário Joinville 82 20.500 8,53% 

Janeiro Total   961 240.250 8,07% 

Fevereiro 

Campus Florianópolis 561 140.250 60,00% 

Campus Universitário Araranguá 109 27.250 11,66% 

Campus Universitário Blumenau 31 7.750 3,32% 

Campus Universitário Curitibanos 152 38.000 16,26% 

Campus Universitário Joinville 82 20.500 8,77% 

Fevereiro Total   935 233.750 7,85% 

Março 

Campus Florianópolis 607 151.750 60,94% 

Campus Universitário Araranguá 99 24.750 9,94% 

Campus Universitário Blumenau 32 8.000 3,21% 
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Campus Universitário Curitibanos 167 41.750 16,77% 

Campus Universitário Joinville 91 22.750 9,14% 

Março Total   996 249.000 8,36% 

Abril 

Campus Florianópolis 602 150.500 60,87% 

Campus Universitário Araranguá 98 24.500 9,91% 

Campus Universitário Blumenau 32 8.000 3,24% 

Campus Universitário Curitibanos 167 41.750 16,89% 

Campus Universitário Joinville 90 22.500 9,10% 

Abril Total   989 247.250 8,30% 

Maio 

Campus Florianópolis 590 147.500 61,14% 

Campus Universitário Araranguá 94 23.500 9,74% 

Campus Universitário Blumenau 31 7.750 3,21% 

Campus Universitário Curitibanos 161 40.250 16,68% 

Campus Universitário Joinville 89 22.250 9,22% 

Maio Total   965 241.250 8,10% 

Junho 

Campus Florianópolis 588 147.000 61,12% 

Campus Universitário Araranguá 94 23.500 9,77% 

Campus Universitário Blumenau 30 7.500 3,12% 

Campus Universitário Curitibanos 161 40.250 16,74% 

Campus Universitário Joinville 89 22.250 9,25% 

Junho Total   962 240.500 8,08% 

Julho 

Campus Florianópolis 582 145.500 61,13% 

Campus Universitário Araranguá 92 23.000 9,66% 

Campus Universitário Blumenau 30 7.500 3,15% 

Campus Universitário Curitibanos 161 40.250 16,91% 

Campus Universitário Joinville 87 21.750 9,14% 

Julho Total   952 238.000 7,99% 

Agosto 

Campus Florianópolis 645 161.250 61,78% 

Campus Universitário Araranguá 114 28.500 10,92% 

Campus Universitário Blumenau 30 7.500 2,87% 

Campus Universitário Curitibanos 173 43.250 16,57% 
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Campus Universitário Joinville 82 20.500 7,85% 

Agosto Total   1.044 261.000 8,76% 

Setembro 

Campus Florianópolis 641 160.250 61,81% 

Campus Universitário Araranguá 114 28.500 10,99% 

Campus Universitário Blumenau 29 7.250 2,80% 

Campus Universitário Curitibanos 171 42.750 16,49% 

Campus Universitário Joinville 82 20.500 7,91% 

Setembro Total   1.037 259.250 8,70% 

Outubro 

Campus Florianópolis 638 159.500 61,88% 

Campus Universitário Araranguá 113 28.250 10,96% 

Campus Universitário Blumenau 28 7.000 2,72% 

Campus Universitário Curitibanos 171 42.750 16,59% 

Campus Universitário Joinville 81 20.250 7,86% 

Outubro Total   1.031 257.750 8,65% 

Novembro 

Campus Florianópolis 631 157.750 61,80% 

Campus Universitário Araranguá 112 28.000 10,97% 

Campus Universitário Blumenau 28 7.000 2,74% 

Campus Universitário Curitibanos 169 42.250 16,55% 

Campus Universitário Joinville 81 20.250 7,93% 

Novembro Total   1.021 255.250 8,57% 

Dezembro 

Campus Florianópolis 630 157.500 61,76% 

Campus Universitário Araranguá 112 28.000 10,98% 

Campus Universitário Blumenau 28 7.000 2,75% 

Campus Universitário Curitibanos 170 42.500 16,67% 

Campus Universitário Joinville 80 20.000 7,84% 

Dezembro Total   1.020 255.000 8,56% 

Total Geral   11.913 2.978.250 100,00% 

 
Fonte: DAA/CoAEs/PRAE (2018). 
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2.4.4 Programa de Moradia Estudantil 

O Programa Moradia Estudantil é vinculado a PRAE e está amparado pela 

Resolução 06/CUn/2003 (Regimento Interno da Moradia Estudantil). Consiste em um 

conjunto de edificações, situado à Rua Desembargador Vitor Lima, nº 700, Bairro 

Carvoeira, no qual se disponibilizam 167 vagas para estudantes de cursos de graduação 

presencial matriculados no campus Florianópolis, cuja família de origem do estudante, 

reside em município diferente de Florianópolis e com renda bruta familiar mensal de até 

1,5 salários mínimos per capita. 

O(A) estudante interessado procede à inscrição online no Edital aberto no início 

de cada semestre letivo e divulgado na página da PRAE. A seleção é feita pelo sistema 

informatizado dos estudantes inscritos a partir da menor para a maior renda bruta per 

capita de acordo com a quantidade de vagas disponíveis. 

O(A) estudante beneficiado(a) com a vaga na Moradia estudantil deve confirmar 

junto à CoAEs/PRAE sua intenção de ocupação da mesma em até 05 (cinco) dias úteis a 

contar da publicação do Edital de Resultado ou das chamadas subsequentes, entregando 

os documentos especificados no edital de resultado.  

A CoAEs insere o estudante no sistema informatizado e faz a liberação de vaga 

do(a) estudante no sistema.  Após a formalização, este é encaminhado para a 

Administração da Moradia Estudantil, a fim de que assine o Termo de Ocupação de 

Vaga e receba todas as orientações pertinentes ao convívio na casa bem cópia da 

Resolução do CUn n° 006/2003 – “Regimento Interno da Moradia Estudantil UFSC”.  

A Administração da Moradia também procede com o registro do(a) estudante no 

sistema da Moradia Estudantil e o(a) encaminha ao quarto que irá ocupar, cada quarto é 

ocupado por dois estudantes sendo que cada dois quartos conjugados dividem uma 

cozinha comum. O controle das vagas disponíveis é realizado quinzenalmente pela 

Secretaria da Moradia Estudantil, a qual informa à Administração da PRAE sobre as 

vagas disponíveis, para que esta realize juntamente com a CoAEs chamadas posteriores 

dos (as)  estudantes selecionados e que estão na lista de espera. Essas chamadas podem 

ocorrer até o último dia letivo do semestre. 
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2.4.4.1 Operacionalização do Programa Moradia Estudantil 

O Programa Moradia Estudantil é operacionalizado de forma conjunta entre a 

Administração da Moradia e a CoAEs. Durante o ano de 2017, a assistente social 

responsável por acompanhar e desenvolver as ações referentes a este programa foi 

assistente social Mayara C. Furtado. 

Em 2017 foram lançados dois editais disponibilizando vagas para a Moradia 

Estudantil, sendo eles o Edital 08/PRAE/2017, lançado em 16 de março de 2017 e o 

Edital 021/PRAE/2017, lançado em 11 de agosto de 2017. 

O primeiro edital disponibilizou ao longo do semestre 12 (doze) vagas 

masculino e 09 (nove) para o sexo feminino. Além das vagas previstas nos editais, 

foram feitas chamadas posteriores. Estas chamadas resultaram de vagas não preenchidas 

neste edital (estudantes que não compareceram para confirmar a sua intenção de 

ocupação de vaga), bem como de estudantes que desistiram da vaga pelos diversos 

motivos (optarem pelo Auxílio Moradia, formaturas e saídas da casa). No total, foram 

realizadas 05 (cinco) chamadas para vagas masculinas em ambos semestres e 04 

(quatro) no primeiro e 05 (cinco) no segundo para as vagas femininas. No primeiro 

edital não houve recursos interpostos pelos estudantes e no segundo somente uma 

solicitação que foi indeferida.  

A Tabela 15 resume as informações do Semestre 2017/1, referente ao Edital 

08/2017/PRAE. 

Tabela 15- Dados do processo seletivo para a Moradia Estudantil - 2017/1 – Sexo Feminino 

Edital 08/2017/PRAE - Vagas sexo Feminino 

Chamada Inscritos* Chamados Vagas assumidas Demanda Reprimida 

 1ª  73 03 03 70 

 2ª  
 

03 03 67 

3ª  
 

01 00 66 

4ª  
 

02 02 64 

Total** 73  09 08 64 

 

Edital 08/2017/PRAE – Vagas sexo Masculino 

Chamada Inscritos* Chamados Vagas assumidas Demanda Reprimida 

 1ª  104 04 04 100 
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*O total de inscritos se refere ao número de estudantes que se candidataram as vagas no edita 

08/PRAE/2017. 

 

A Tabela 16 resume o Edital 021/PRAE/2017. 

Tabela 16- Dados do processo seletivo para a Moradia Estudantil - 2017/2 – Sexo Feminino 

Edital 021/2017/PRAE - Vagas sexo Feminino 

Chamada Inscritos* Chamados Vagas assumidas Demanda Reprimida 

 1ª  73 02 01 71 

 2ª  
 

03 02 69 

3ª  
 

03 02 67 

4ª  
 

03 00 64 

5ª  04 02 60 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* O total de inscritos se refere ao número de estudantes que se candidataram as vagas no edital 

021/PRAE/2017. 

  

                                                           
1
 Foi preenchida a vaga masculina de deficiente. 

 2ª  
 

03 03 97 

3ª  
 

02 01 95 

4ª  
 

01 01 94 

5ª  02 01 92 

Total 104 12 10 92 

Edital 021/2017/PRAE – Vagas sexo Masculino 

Chamada Inscritos* Chamados Vagas assumidas Demanda Reprimida 

 1ª  105¹
1
 05 04 100 

 2ª  
 

03 02 97 

3ª  
 

03 01 94 

4ª  
 

07 03 87 

5ª  04 03 83 

Total  21 13 83 
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A Tabela 17 apresenta os recursos aplicados na Moradia Estudantil. 
 

Tabela 17- Recursos aplicados na CEU – UFSC – Campus Trindade em 2017 

VALOR CATEGORIA DESCRIÇÃO 

4.320,00 CONSUMO CARGAS DE GÁS 
5.255,00 MANUTENÇÃO LAVADORAS  
3.840,00 MANUTENÇÃO SECADORAS 

                   Fonte: Administração da CEU (2017). 

 
Neste ano ficou evidente que o acompanhamento de estudantes articulados com 

outras áreas bem como com as coordenações de curso permitiu maior qualidade na 

permanência do estudante.  

Foram realizadas melhorias na atuação neste ano. Junto com a Psicologia 

Educacional, foi realizado o acolhimento ao estudante ingressante na Moradia 

Estudantil. Nesta ação foram apresentadas as dependências da Moradia Estudantil, bem 

como apresentado o Regimento Interno, orientações sobre a rede de saúde e 

socioassistencial de referencia no município de Florianópolis, favorecendo o 

fortalecimento de vínculos e a convivência comunitária. 

Cabe destacar que no semestre 2017.2 a CoAEs recebeu estagiária em Serviço 

Social que passou a acompanhar as demandas deste programa, ao qual fará seu projeto 

de intervenção voltada a este público. 

2.4.4.2 Conselho de Moradia  

Em 25 de julho de 2016 foi designada pela Portaria nº 008/PRAE/2016 que a 

CoAEs seria representada por Nelize Moscon Marafon no Conselho de Moradia 

Estudantil e a PRAE representada pela assistente social Mayara C. Furtado. Esta 

portaria foi substituída pela Portaria 15/2017/PRAE que manteve a mesma 

representação nas respectivas cadeiras. Cabe destacar que o administrador da moradia, 

Edgar Jair de Mello, também participa das reuniões do Conselho por serem temas 

pertinentes às suas atribuições. 

O principal objetivo da participação no Conselho de Moradia no ano de 2017 foi 

auxiliar na resolução das demandas apresentadas no cotidiano da moradia que são 

atribuídas às deliberações de conselho de acordo com a Resolução 06/CUn/2003, com a 

intencionalidade de melhorar a convivência e fortalecimento de vínculos na casa. 

 As atividades desenvolvidas foram: participação nas reuniões do Conselho de 

Moradia; acompanhamento socioassistencial de estudantes junto com a equipe de 

psicologia, encaminhamentos ao Hospital Universitário - HU, Centro de Referência de 
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Assistência Social – CRAS; visitas domiciliares além de encaminhar ao Serviço 

Socioassistencial da CoAEs os estudantes moradores para acompanhamentos. 

Além destas atividades específicas foram realizados diversos atendimentos a 

estudante moradores nas dependências da CoAEs e o acompanhamento ampliado das 

demandas individuais dos estudantes sobre questões acadêmicas (articulação com os 

departamentos de curso), problemas de saúde (contato com médicos, acompanhamento 

aos serviços da rede de saúde da universidade e do município) e articulação com a 

família para compreender a realidade social, cultural e econômica do estudante, além de 

propiciar a participação da família no processo acadêmico. 

Em 2017.2 o monitoramento dos estudantes que apresentavam FI nas disciplinas 

cursadas voltou a ser realizada pela CoAEs. Ao todo foram 17 estudantes que 

apresentaram FIs. Os mesmos foram notificados para apresentar as justificativas e 

posteriormente entrevistados pelo serviço socioassistencial e psicologia educacional que 

orientaram sobre questões acadêmicas, esclarecimentos sobre a rede de saúde, 

realização de contatos com os departamentos para auxiliar na comunicação entre o 

estudante e o curso, entre outras ações. Entre os estudantes que estavam com FI, 

04(quatro) não apresentaram justificativa e não compareceram ao atendimento, sendo 

como consequência desligados do programa, conforme determinação regimental. 

A avaliação do programa pode ser compreendida de forma positiva pelo maior 

contato com os estudantes na atuação junto ao conselho, observando as questões 

cotidianas e as formas de possível intercedência para melhorar a convivência e 

fortalecimento de vínculos na casa. 

Em contrapartida, identifica-se que as atividades do Conselho são voltadas a 

resolver, em sua maioria, questões de conflito e convivência e a defasagem de algumas 

regras expressas no Regimento Interno e o não cumprimento do mesmo pelos 

moradores, o que dificulta o controle e as normas de convivência. Em reunião com o 

Pró-Reitor, quando da investidura do Conselho eleito no segundo semestre de 2017, foi 

informado pelo mesmo a intenção da PRAE em promover uma discussão para revisão 

do Regimento Interno e posterior encaminhamento ao Conselho Universitário para 

aprovação. Foi sugerido a criação de um Grupo de Trabalho para revisão do Regimento 

Interno com representação de estudantes (moradia e DCE), servidores da PRAE, da 

administração da moradia e Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades –SAAD 
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para que o Regimento Interno seja adequado as novas necessidades da moradia e de sua 

atual organização física. 

2.4.5 Programa Auxílio Creche  

Em 2017.1 o auxílio creche teve dois ciclos, o edital 03/PRAE/2017 e o edital 

012/PRAE/2017, ambos com vigência anual, e pagamento de 10 parcelas, 

correspondentes ao período letivo desta universidade. Foram lançadas 15 (quinze) vagas 

de auxílios creche para cada edital, tendo como orientação atender a todos os 

solicitantes que cumprissem os requisitos. 

Portanto, o edital 03/2017 foi publicado em consonância com o início do 

semestre de 2017, procurando atender de forma imediata as/os estudantes que já 

possuíam cadastro PRAE com análise concluída para que os mesmos já pudessem 

usufruir do benefício e assim conseguissem iniciar o semestre de forma mais tranquila, 

sem a preocupação de com quem deixar seus filhos. A inscrição para a primeira fase 

iniciou em 06/03/2017 e a da segunda fase etapa iniciou em 14/03/2017, um dia após o 

resultado da inscrição, sendo que nesta fase tiveram três dias para entregar 

documentação específica para que ocorresse análise, programando-se a publicação do 

resultado final para 22/03/2017.  

Após algum tempo do lançamento de resultados, a Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis comunicou à coordenação da CoAEs a demanda de uma estudante indígena 

que necessitava de auxílio creche, no entanto, como foi definição da CoAEs que 

estudantes indígenas, por ser público Programa Permanência/MEC, não são público-

alvo da assistência estudantil e por não haver formalização da  PRAE do contrário, a 

equipe avaliou que deveria ser construído um fluxo por meio da SAAD para entrevistar, 

analisar e acompanhar essa demanda.  

Esse processo trouxe diversos elementos de discussão e reflexão sobre de que 

forma atender esse público específico. A Coordenadora da equipe atendeu ao pedido da 

PRAE concluindo o cadastro da estudante e esta foi incluída no edital 03/PRAE/2017.  

Sobre o edital 12/PRAE/2017, a inscrição iniciou em 29/03/2017 e o resultado 

final foi publicado em 10/05/2017. Deste edital, 12/PRAE/2017, uma estudante desistiu 

do curso, assim, o auxílio creche foi cancelado pelo setor financeiro no mês de maio de 

2017.  

No Edital 20/PRAE/2017 foram ofertados 20 (vinte) auxílios creches, 

permanecendo o auxílio parcial no valor R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais) 
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e o integral no valor de R$ 771,00 para estudantes que comprovam estar em cursos 

integrais ou que possuía bolsa/estágio vinculado a UFSC em período oposto ao curso. 

Neste Edital, estudantes indígenas e quilombolas que cumprem os requisitos de 

inscrição passaram a ser também público-alvo. 

A primeira etapa deste Edital constituiu-se na inscrição on line, na qual 31 (trinta 

e um) estudantes se inscreveram, sendo que duas inscrições foram indeferidas restando 

29 deferidas em primeira etapa. Na segunda etapa, os estudantes deveriam fazer entrega 

documental, sendo apenas 14 (quatorze) estudantes que apresentaram os documentos 

necessários no período estipulado pelo Edital. O resultado foi publicado no site da 

PRAE no dia 13/09/2017. 

O auxílio creche parcial foi concedido para 3 (três) estudantes em Florianópolis 

e o auxílio integral foi concedido para 11 (onze), sendo 08 em Florianópolis (destaca-se 

que destes, 2 (dois) estudantes possuem 2 (dois) filhos cada).  

A tarefa de gerar a folha de pagamento ficou a cargo do setor financeiro da 

PRAE. Após o recebimento da parcela do benefício, o estudante deve trazer na CoAES 

o comprovante do pagamento da creche (recibo) em até 5 dias, para receber o próximo 

mês. O controle dos recibos é realizado pela assistente social responsável pelo Edital, 

que preenche o valor do recibo e a data de entrega no sistema on line da CoAES, e 

posteriormente o setor financeiro encaminha as folhas de pagamento através da leitura 

dessas informações.   

Na Tabela 18 é possível visualizar o quantitativo dos estudantes inscritos e 

beneficiados no semestre 2017.2 – Edital 20/ PRAE / 2017. 

 

Tabela 18 – Programa Auxílio Creche – Edital 20/PRAE/2017 

Campus Inscrições 1ª 
etapa 
deferidas 

Deferidas 
2ª etapa 

Indeferidas 
2ª etapa 

Pago integrais parciais 

Florianópolis 22 11 11 13 08 03 

Joinville 02 00 02 00 00 00 

Curitibanos  04 03 01 03 03 00 

Araranguá 01 00 01 00 00 00 

Total 29 14 15 16 11 03 
Fonte: CoAEs 2017 
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2.5 A Psicologia da CoAEs/PRAE – Serviço de Psicologia Educacional 

O Serviço de Psicologia Educacional, campus Florianópolis, instituído através 

da Portaria 2.488/2016/GR, de 7 de novembro de 2016, é vinculado à Coordenadoria de 

Assistência Estudantil da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e soma-se aos esforços 

em prol da permanência com qualidade dos estudantes e conclusão dos cursos de 

graduação. Suas ações e projetos consideram os novos contextos da Educação Superior 

e perfil dos estudantes público-alvo da Assistência Estudantil, priorizam a coletividade 

e pretendem contribuir para uma formação que não se restrinja ao desempenho 

acadêmico, mas que vise a um desenvolvimento ampliado, atento a questões como 

cidadania, ética e qualidade de vida. 

O Serviço em questão mantém o foco nos estudantes de graduação, na 

permanência estudantil e na conclusão do curso com qualidade, em projetos na área da 

Psicologia Educacional e no envolvimento dos demais atores do campo educacional 

(docentes e técnicos) em ações visando a explicitação e a superação de entraves 

institucionais quanto à permanência com qualidade. O público-alvo das ações 

desenvolvidas pelo Serviço de Psicologia Educacional, direta ou indiretamente, são 

estudantes de graduação, oriundos de escola pública ou com renda bruta familiar de até 

1,5 salário mínimo per capita. 

No primeiro semestre de 2017, este Serviço contou com três psicólogas (sendo 

uma delas com redução de jornada de trabalho de 30h, passando, posteriormente a duas 

delas com jornadas de 30h), com chefia da psicóloga Elisa Eggers Luiz até 10 de abril 

de 2017 e Lara Simone Dias desde então. O setor foi campo de estágio não obrigatório, 

recebendo 4 estagiários do curso de Psicologia da UFSC, com jornada semanal de 20 

horas.  

No segundo semestre de 2017, a partir de setembro, uma psicóloga esteve em 

afastamento (licença-maternidade), e uma psicóloga cumpriu jornada de trabalho 

reduzida de 30 horas semanais. Além da dos estagiários de estágio obrigatório 

mencionados, somou-se à equipe um estudante do curso de Psicologia em estágio 

obrigatório na ênfase de Psicologia Escolar e Educacional, com jornada semanal de 12 

horas. 

No ano de 2017, o Serviço centrou esforços no sentido de consolidar sua atuação 

como um Serviço de Psicologia Educacional, ampliando seus projetos e sua oferta como 

ação coletiva, reduzindo o número de atendimentos individuais e atuando na tentativa 



34 

 

de fortalecer atuações interdisciplinares com a parceria de outros setores ou atores 

institucionais. 

Em relação às metas estabelecidas para 2017 no relatório de gestão 2016: houve 

a reformulação do “Projeto Longe de Casa: e agora?”, com base na avaliação realizada 

em 2016 e a aproximação com os Centros Acadêmicos como continuidade do Projeto de 

Levantamento da Realidade dos Estudantes de Graduação. O Projeto “Tutoria entre 

Pares” foi substituído pelo Projeto “Autogerenciamento de Desempenho Acadêmico”; e 

a participação em grupo de estudos sobre Psicologia Educacional junto ao 

Departamento de Psicologia/CFH/UFSC foi substituída por parceria que incluiu estágio 

entre as áreas da Psicologia Educacional e a Psicologia do Trabalho, com  participação 

de mais um docente do Departamento de Psicologia da UFSC. 

2.5.1 Ações desenvolvidas em 2017 

- Projeto Longe de Casa: e agora?  O projeto “Longe de Casa: e agora?”, 

oferecido desde 2015, cujo objetivo é favorecer a ambientação de estudantes 

ingressantes vindos de outros municípios, estados ou regiões do País e contribuir para a 

ampliação de sua rede de apoio, propiciando espaço de discussão de temas diversos 

como saudades, rede de apoio, diferenças culturais, entre outros, foi mantido com 

reformulações. No primeiro semestre, o projeto teve o formato de encontros únicos e 

abertos, sem necessidade de inscrição, e foram disponibilizados 06 encontros durante o 

mês de maio, com a participação de 03  estudantes. O projeto teve a atuação de uma 

estagiária PIBE, do curso de Psicologia. No segundo semestre de 2017, optou-se por 

alterar a configuração do grupo, retomando-se o formato de grupos fechados, com 

inscrições e duração de 05 encontros. Foram realizados 02 grupos em agosto, um no 

período matutino e outro no vespertino, com 26 inscritos, sendo que 11 efetivamente 

compareceram. Em novembro, uma segunda edição do projeto foi realizada, um deles 

no período vespertino, com 15 inscritos e contou com a participação de 05 estudantes. 

No segundo semestre, o projeto contou com um total de 41 inscritos, 28 

mulheres e 13 homens, sendo 26 pessoas da primeira fase, 08 pessoas da segunda, 04 

pessoas da terceira, 02 da sexta e 01 da oitava. Deste total, 26 dos participantes 

possuíam cadastro PRAE e 15 não possuíam. 

 - Oficina de Gerenciamento de Atividades: A necessidade de conciliar 

diferentes atividades (estudos, trabalho, estágio, família, lazer, entre outras) tem sido um 
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dos temas recorrentes trazido pelos estudantes nos atendimentos de acolhimento 

realizados por este Serviço. A iniciativa das Oficinas de Gerenciamento de Atividades 

teve início no primeiro semestre de 2017, para atender a esta demanda, com o objetivo 

de prestar apoio e suporte aos estudantes, mais especificamente aqueles público-alvo da 

Assistência Estudantil, no que se refere ao gerenciamento das atividades e do tempo, de 

forma crítica e reflexiva, tendo como questão norteadora não a produtividade, mas o 

projeto de vida de cada participante e as prioridades elencadas a partir deste e frente às 

condições de vida de sua realidade atual. 

No primeiro semestre de 2017, foram oferecidas 10 oficinas nos meses de maio 

e junho nos períodos matutino e vespertino, das quais 06 efetivamente ocorreram, 

devido à baixa participação dos estudantes nas oficinas disponibilizadas no horário 

matutino. Esse projeto contou com a participação de uma estagiária PIBE. Em 2017.1, 

38 estudantes participaram das oficinas. Embora elas fossem abertas a todos os 

estudantes, com prioridade para o público-alvo da Assistência Estudantil, observou-se 

maior participação de estudantes das fases iniciais. Tendo em vista a avaliação dos 

estudantes que participaram das oficinas de Gerenciamento de Atividades e a 

consideração por grande parte dos deles de que o tempo era curto, iniciamos o segundo 

semestre de 2017 disponibilizando a atividade em dois encontros de 2 horas. O título 

também sofreu alteração para Projeto Autogerenciamento de Atividades, visando a uma 

maior clareza sobre a proposta geral da atividade. No fim do semestre 2017.2, foram 

disponibilizados 03 encontros, em um novo formato, de encontros únicos com duração 

de 03 horas. Neste segundo semestre, o número de participantes foi semelhante ao do 

primeiro, contabilizando 36 participantes e um total de 11 grupos, sendo 08 no formato 

de encontros duplos e 03 no formato de encontro único. 

- Projeto Autogerenciamento do Desempenho Acadêmico: Este projeto 

constituiu-se como uma reelaboração de projeto visando ao acompanhamento de 

estudantes beneficiados com o Programa Bolsa Estudantil, cujo planejamento iniciou no 

primeiro semestre de 2017, quando foram realizadas três reuniões a respeito das 

possibilidades de acompanhamento para estudantes bolsistas, junto às assistentes sociais 

da CoAEs responsáveis pela coordenação do Programa Bolsa Estudantil. Devido a 

pouca procura dos estudantes bolsistas e à observação de que a demanda em relação a 

este programa era de caráter informativo, optou-se pela reformulação do projeto e do 

público-alvo, ampliando-a para os estudantes de graduação de forma geral interessados 
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em melhorar seu desempenho acadêmico. A concretização desta iniciativa aconteceu no 

segundo semestre de 2017, através da parceria do Serviço de Psicologia Educacional da 

CoAEs/PRAE com o Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional do Departamento 

de Psicologia (LAPEE), com o qual foram realizadas 04 reuniões para a elaboração do 

projeto e proposta de trabalho no primeiro semestre e 06 reuniões durante o segundo 

semestre para o planejamento e supervisão acadêmica das oficinas. Houve a 

participação de um estagiário de estágio obrigatório do curso de Psicologia na ênfase de 

Psicologia Escolar e Educacional, com carga horária de 12 horas semanais. As oficinas 

tiveram o objetivo de proporcionar aos estudantes um espaço de reflexão e mediação 

para a criação de estratégias mais adequadas para um melhor desempenho acadêmico, 

através de dinâmicas participativas. Inicialmente, foram planejadas oficinas a serem 

realizadas em quatro encontros, porém, devido ao baixo número de adesão dos 

estudantes, optou-se pela reconfiguração em encontros únicos com a possibilidade de 

seguimento através de um encontro de acompanhamento individual. Foram realizados 

dez encontros das oficinas, com participação de 12 estudantes, de um total de 26 

inscritos. Foram realizados 06 encontros de acompanhamento individual. A este projeto, 

que se constituiu como campo de estágio obrigatório em Psicologia Educacional, outras 

ações foram vinculadas com o objetivo de divulgar e aproximar esta iniciativa mais 

próxima da realidade dos cursos de graduação e da representação estudantil. Foram 

realizadas conversas com Centros Acadêmicos e contato com professores dos cursos de 

Engenharia Civil, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Enfermagem, Pedagogia, 

Educação do Campo e História. 

- Atualização da Cartilha da Rede de Atenção e Serviços do município de 

Florianópolis: O Serviço de Psicologia Educacional da CoAEs/PRAE realiza 

anualmente um mapeamento da rede de diversos serviços e iniciativas voltadas à 

qualidade de vida dos estudantes, a exemplo das redes SUS e SUAS, iniciativas de 

cultura, esportes e lazer. O objetivo é informar aos estudantes sobre diferentes ações 

oferecidas pela Universidade, município e municípios vizinhos. No primeiro semestre 

de 2017, este material foi produzido e disponibilizado pela primeira vez para toda a 

Comunidade Universitária - a Cartilha da Rede de Atenção e Serviços do município de 

Florianópolis, com o objetivo de contribuir para as ações de acolhimento dos 

estudantes, especialmente aqueles vindos de outros municípios e regiões. 
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- Acolhimento individual voltado às questões educacionais: Esta ação tem 

caráter de orientação e desenvolve-se em encontro único ou pontuais e é voltada a 

questões relacionadas à vivência acadêmica. No primeiro semestre, foram realizados 47 

acolhimentos individuais a estudantes de graduação e, no segundo semestre deste ano, 

84 acolhimentos, perfazendo 131 atendimentos de orientação.  

- Supervisão local de estágio: A supervisão local de estágio ocorre ao longo de 

todo o ano para a orientação das atividades de estágio, trocas de experiências e saberes. 

Com a recepção de estagiários no setor e a supervisão local, o Serviço de Psicologia 

Educacional da PRAE pretende contribuir para a formação dos estudantes, além disso, 

esta é uma possibilidade do Serviço reavaliar continuamente suas atividades, através das 

contribuições dos estagiários(as). No primeiro semestre de 2017, foram realizadas 11 

reuniões de supervisão de estágio, e no segundo semestre deste ano, 40 reuniões de 

supervisão. O aumento no número de reuniões de supervisão no segundo semestre 

deveu-se à dificuldade de conciliar horários entre os estagiários, e de tratar questões 

específicas de cada um dos projetos em andamento. 

- Projeto de levantamento da percepção dos coordenadores de curso e estudantes 

de graduação a respeito da vivência universitária: No primeiro semestre de 2017, foi 

realizadas análise e elaboração de relatório das entrevistas realizadas em 2016.2 com 

coordenadores de cursos de graduação presencial do campus de Florianópolis e com 

representantes de Centros Acadêmicos. Foram realizadas novas entrevistas com 07 

Centros Acadêmicos e mais 02 entrevistas, uma com a professora coordenadora do PET 

Conexão de Saberes e uma com o professor coordenador do PET - Conexões de Saberes 

- Comunidades Populares Urbanas. Esta última culminou com o projeto de acolhimento 

de calouros descrito abaixo. Este levantamento contou com a participação de uma 

estagiária PIBE e foi encerrado em junho de 2017. 

- Parceria para oferta de Acompanhamento Terapêutico para estudantes 

acolhidos pelo Serviço: Em parceria com o Departamento de Psicologia da UFSC, 

foram realizadas 03 reuniões e efetivado, no segundo semestre deste ano, o 

acompanhamento terapêutico de 02 estudantes acolhidos pelo Serviço de Psicologia 

Educacional. 

- Roda de Conversa com estudantes do curso de Psicologia: Através de 

solicitação realizada pela coordenação do curso de Psicologia, foram realizadas 03 rodas 

de conversa a respeito da vivência universitária, abordando temas como relações 
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institucionais e formação profissional. Duas reuniões foram realizadas com a 

coordenação do curso - uma de esclarecimento da demanda e uma devolutiva, também 

foi elaborado e entregue relatório das atividades à coordenação do curso. 

- Participação em atividade de reformulação da disciplina de Vivências em 

Agricultura familiar (VAF) dos cursos de Ciências Agrárias e Zootecnia: Por solicitação 

dos coordenadores e professores deste curso, realizou-se inicialmente uma reunião com 

os professores e coordenadores do mesmo, para esclarecimento e adequação da 

demanda ao foco deste Serviço. Foi acordada a realização de rodas de conversa com os 

estudantes participantes da disciplina VAF, uma antes da vivência e outra após. A 

primeira roda de conversa com os estudantes contou com a presença e participação de 

34 estudantes, e a segunda, com 04 estudantes. Esta diferença entre o número de 

participantes na primeira e na segunda reunião deveu-se a desencontro de informações a 

respeito da sala em que a atividade seria realizada. Finalmente, realizou-se nova reunião 

com os professores, coordenadores do curso e com a técnica em Assuntos Educacionais 

do CCA, para apresentação e discussão dos resultados das atividades. Uma devolutiva 

por escrito também foi entregue aos professores envolvidos. Esta atividade contou com 

a participação de três estagiários PIBE. 

- Orientação à coordenação do curso de Artes Cênicas: por solicitação da 

coordenação do curso de Artes Cênicas, realizamos reunião de orientação tendo como 

foco a mudança do perfil dos estudantes universitários e questões de permanência 

relacionadas. 

- Participação no PROFOR: A partir da solicitação das professoras do curso de 

Fonoaudiologia, responsáveis pelo curso de capacitação de professores intitulado 

“Acolhimento e Permanência dos Alunos da UFSC”, houve participação de uma 

assistente social da CoAEs e de duas psicólogas deste Setor com apresentação das 

ações, programas e benefícios de permanência estudantil, no primeiro semestre de 2017. 

- Reuniões com psicólogos(as) dos campi da UFSC: Foram realizadas 7 

reuniões, tanto virtuais quanto presenciais, com psicólogos(as) dos campi (Curitibanos, 

Blumenau, Araranguá e Joinville) - com diferentes configurações de presença - no 

sentido da ambientação institucional, alinhamento das ações e trocas de experiências. 

- Reuniões com profissionais da PRAE da Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana (UNILA): Durante o ano, foram realizadas 03 reuniões com um dos 

psicólogos da PRAE da UNILA, com troca de informações e experiências a respeito do 
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trabalho realizado nas duas Universidades. Além disso, foi realizada reunião com outras 

profissionais em função de gestão da mesma Universidade também visando troca de 

experiências de trabalho. 

- Reuniões com equipe de assistentes sociais da CoAEs: No primeiro semestre 

de 2017, houve a participação em 03 reuniões de equipe de assistentes sociais da 

Coordenadoria de Assistência Estudantil e, no segundo semestre deste ano, foram 

realizadas 16 reuniões com a equipe e/ou com membros da equipe de assistentes sociais 

da CoAEs. 

- Participação na Comissão de Comunicação da CoAEs: A partir da III Jornada 

da CoAEs realizada em 2016, uma comissão de comunicação para o aprimoramento dos 

materiais informativos e editais elaborados pela CoAEs foi criada e contou com a 

participação  de duas das psicólogas do Serviço. A comissão trabalhou na elaboração de 

materiais informativos para o início do ano letivo de 2017. 

- Participação na Comissão Setorial sobre a Flexibilização da Jornada de 

Trabalho da PRAE: No primeiro semestre de 2017, houve a participação de uma das 

psicólogas do setor na Comissão Setorial sobre a Flexibilização da Jornada de Trabalho 

da PRAE,  que também coordenou a Comissão. 

 - Renovação do conteúdo da página do Serviço de Psicologia Educacional da 

CoAEs: No início de 2017, o conteúdo da página do Serviço de Psicologia Educacional 

foi reformulado, tendo em vista a reformulação do foco e das ações deste Serviço. 

 - Elaboração de projeto e realização de ação de Acolhimento de estudantes 

ingressantes na Moradia Estudantil em parceria com o Serviço Social da CoAEs: No 

primeiro semestre de 2017, foram realizadas 04 reuniões com a assistente social 

referência para a Moradia Estudantil, que coordena as ações da PRAE na Moradia 

Estudantil, e uma reunião com o laboratório PsiClin, do Departamento de Psicologia da 

UFSC, a respeito de ações e iniciativas realizadas e possibilidades de novas ações na 

Moradia Estudantil. No segundo semestre, foram feitas 03 reuniões com a acima citada 

assistente social no intuito de discutir as possibilidades e rumos práticos do projeto da 

Moradia Estudantil. No segundo semestre de 2017 o projeto se concretizou em 03 

encontros na Moradia Estudantil. O objetivo geral foi trabalhar a ambientação na 

Moradia Estudantil, identificar as principais demandas dos estudantes que ingressaram, 

entregar aos estudantes o regimento da Moradia Estudantil e apresentar o espaço físico e 

a Cartilha da Rede de Atenção e Serviços de Florianópolis e da UFSC aos novos 
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moradores. Participaram 04 estudantes: 02 novos moradores e 02 membros do conselho 

da Moradia. Este projeto contou com a participação de um estagiário PIBE. 

 - Acolhimentos e orientação individual sobre permanência na Moradia 

Estudantil: Foram realizados, no segundo semestre deste ano, em conjunto com a equipe 

de assistentes sociais da CoAEs, acolhimentos conjuntos a 09 estudantes moradores da 

Moradia estudantil de orientação a respeito da condicionalidade de permanência na 

Moradia e de orientação acadêmica.  

 - Evento de Acolhimento Informativo aos Calouros: No início do segundo 

semestre letivo de 2017, este Serviço participou de evento organizado conjuntamente 

com a equipe de assistentes sociais da CoAEs com o objetivo de informar os estudantes 

sobre as ações e benefícios da Assistência Estudantil. 

 - Elaboração de aba de acompanhamento estudantil para o cadastro PRAE 

online: Foram realizadas 03 reuniões com assistente social da CoAES, referência para a 

atualização do sistema online - duas delas também com participação de representante do 

SETIC - para a elaboração de aba de acompanhamento no cadastro PRAE. A elaboração 

contou com a participação dos psicólogos dos campi Curitibanos e Blumenau. A 

efetivação da proposta está prevista para 2018. 

 - Participação na semana de acolhida de novos estagiários do Serviço de 

Atenção Psicológica do Departamento de Psicologia da UFSC (SAPSI): A convite do 

SAPSI, o Serviço de Psicologia Educacional participou de 02 atividades de acolhimento 

aos novos estagiários do SAPSI com apresentação das atividades da CoAEs, no 

primeiro e no segundo semestre de 2017. 

 - Entrevistas a canais de comunicação a respeito das atividades deste setor: 

Foram realizadas duas entrevista a pedido de canais de comunicação internos da UFSC; 

uma para estudante do curso de Jornalismo e outra para a AGECOM. Ambas abordaram 

o Projeto “Longe de Casa: e agora?”. 

 - Parceria com a Psicologia do campus de Curitibanos para a elaboração de 

curso online no Profor: Psicólogo do campus Curitibanos cumpriu horas de sua jornada 

de trabalho semanal no campus Florianópolis no segundo semestre letivo de 2017, para 

a elaboração de projeto específico de curso de formação de professores, com conteúdo 

relacionado à Psicologia Educacional e permanência estudantil. Foram realizadas 

reuniões para a discussão deste projeto.  
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 - Parceria com o PET Conexões de Saberes: O motivo principal para a parceria 

com um dos PETs Conexões de Saberes, coordenado pelo prof. Edmilson Klein, é a 

proximidade do perfil entre os estudantes integrantes do PET e aqueles público-alvo da 

Assistência Estudantil (jovens de origem popular). Esta parceria tem como foco o 

acolhimento dos estudantes de origem popular – a investigação das necessidades de 

informação e orientação deste público específico para posterior elaboração de ações 

específicas. Os objetivos deste projeto são: elaboração de um instrumento de pesquisa 

para levantamento de dados sobre o acesso a informação sobre a universidade pelos 

estudantes, tabulação e análise de dados do instrumento, busca por ferramentas de 

informação que condizem com o público alvo do projeto, disponibilização dessas 

ferramentas à comunidade universitária e elaboração de relatório de fechamento do 

projeto. No segundo semestre, foram realizadas 09 reuniões de trabalho entre este PET e 

este Serviço, para o andamento do projeto. 

 - Realização de processo seletivo, através de edital, para preenchimento de 

cadastro de reserva para vagas de estágio PIBE para o ano de 2018: Visando a uma 

maior agilidade para o ingresso de estagiários PIBE no Serviço no ano de 2018, este 

antecipou sua seleção de estagiários através de seleção de cadastro reserva, realizada no 

mês de novembro de 2017. 

 - Reuniões de Planejamento Interno: Em 2017, foram realizadas 11 reuniões 

internas para planejamento e avaliação das atividades do setor. 

 - Elaboração de materiais de divulgação: Realizada com o auxílio da equipe de 

design da AGECOM para a reelaboração dos materiais de divulgação do Serviço com 

criação de identidade visual condizente com a identidade visual da UFSC, a ser utilizada 

no ano de 2018. 

 - Participação em roda de conversa sobre Saúde Mental dos Estudantes 

organizado pelo Coletivo Pira: A convite do coletivo Pira, o Serviço de Psicologia 

Educacional participou de roda de conversa sobre Saúde Mental dos Estudantes, com a 

participação de duas das psicólogas e representantes de Centros Acadêmicos. A 

iniciativa fez parte do cronograma de atividades do I Encontro de Saúde Mental e 

Resistência Antimanicomial. 

 -Visitas domiciliares: Foram realizadas três visitas domiciliares na Moradia 

Estudantil para acompanhamento a estudante. 

 - Contatos com a rede sócio-assistencial do município 
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 - E-mails de acompanhamento: Este Serviço utiliza o contato por email, além 

dos atendimentos individuais, para fazer o monitoramento e acompanhamento das 

situações dos estudantes que buscam por ele. Ao longo do ano de 2017, foram enviados 

175 emails de acompanhamento aos estudantes acompanhados. 

 

3. RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

A comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

tem disponível uma ampla estrutura alimentar sob responsabilidade do Restaurante 

Universitário (RU), que é uma das unidades executoras da política de permanência 

vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 

Dessa forma, o RU busca priorizar a saúde de seus usuários por meio do 

fornecimento de uma alimentação balanceada e diversificada produzida dentro de um 

padrão de controle de qualidade, bem como procura contribuir para com a promoção da 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão na universidade mediante abertura de campos 

de estágio para as mais diversas disciplinas. 

O cardápio é planejado e elaborado semanalmente levando-se sempre em 

consideração o custo dos alimentos, o correto armazenamento, a recepção e o 

tratamento adequado dos gêneros alimentícios utilizados para elaboração das refeições. 

O conjunto de fornecedores é selecionado previamente por meio de processo licitatório, 

na modalidade de Pregão Eletrônico, visando à garantia da qualidade dos produtos 

utilizados. 

Cabe ressaltar que nos últimos anos, em função da expansão da demanda com a 

criação de quatro campi no interior do Estado, houve uma ampliação da estrutura da 

política de alimentação, com o fornecimento de serviços de alimentação para os campi 

de Araranguá, Curitibanos e Joinville por intermédio de contratação – via licitação – de 

restaurantes terceirizados. Diante da inexistência de oferta de serviços de restaurante 

capaz de atender a demanda, operacionalizou-se o acesso à alimentação para os 

estudantes do campus de Blumenau através do auxílio alimentação, regulado pela 

portaria 007/PRAE/2014. 

Devido à particularidade da unidade de ensino do Centro de Ciências Agrárias 

(CCA), localizado em Florianópolis no bairro do Itacorubi, os alunos daquela unidade 

acadêmica também são atendidos por um restaurante terceirizado, nos mesmos moldes 
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dos outros campi. Com isso, atualmente a política de alimentação da UFSC é composta 

por seis unidades alimentícias. 

A tabela 19 destaca os principais indicadores do setor durante o ano de 2016.  

Tabela 19 - Média Diária de Refeições no ano de 2016 (todos os Campi) 

PERÍODO TRINDADE CCA ARARANGUÁ CURITIBANOS JOINVILLE 

Seg-Sex 7516 762 635 507 876 

Sab e Dom 2090  251 206 378 

Fonte: RU/PRAE (2016). 

 
No quadro geral, observa-se a média expressiva do campus Trindade em todo o 

período. Isto se explica pelo fato deste campus concentrar a grande maioria dos 

estudantes da UFSC. 

A tabela 20 apresenta a evolução do fluxo das refeições servidas no RU do 

campus Trindade, principal unidade executora da política de alimentação da UFSC. De 

um modo geral, nota-se um processo em curso de expansão da demanda. Este 

comportamento pode ser justificado pela expressiva expansão de vagas ocorrida nos 

últimos anos, o que naturalmente ajudou a elevar a demanda pelos serviços de 

alimentação da universidade. 

Tabela 20 - Evolução do número de refeições do RU - campus Trindade 

ANO Nº REFEIÇÕES 

2012 1.180.986 

2013 1.630.834 

2014 1.108.685 

2015 1.204.956 

2016 1.723.554 

Fonte: RU/PRAE (2016). 

A tabela 21 apresenta a evolução do número de refeições servidas em cada uma 

das unidades terceirizadas dos campi do interior do Estado e do CCA. De um modo 

geral, nota-se um importante crescimento do número em todos os campi, sendo mais 

expressivo o crescimento no campus de Araranguá. Verifica-se que no Restaurante do 

CCA ocorreu uma redução no número de refeições servidas no ano de 2016 em relação 

ao ano anterior, pois no período de greve dos servidores técnico-administrativos, este 

Restaurante passou a atender somente os alunos do campus e não contemplou os alunos 

do campus da Trindade como no ano anterior.  

Tabela 21 - Evolução do número de refeições nos Restaurantes Terceirizados 

ANO CCA ARARANGUÁ CURITIBANOS JOINVILLE 

2011 103.983 25.553 72.155 95.485 
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2012 138.786 56.122 54.422 115.750 

2013 120.359 75.598 79.908 161.983 

2014 177.324 99.053 114.230 176.003 

2015 156.142 124.588 123.696 176.591 

2016 129.252 140.623 124.331 192.255 
Fonte: RU/PRAE (2016). 

 

A tabela 22 apresenta a arrecadação total do complexo Restaurante Universitário 

no exercício de 2016 por segmentos que compõem a comunidade acadêmica. O custo 

unitário pago pelos estudantes é de R$ 1,50, enquanto que para servidores é de R$ 2,90 

e para os visitantes é de R$ 6,10. Todavia, análises estimativas dos custos operacionais 

do RU revelam que mesmo o preço cobrado aos visitantes está bem abaixo do custo 

atual de cada refeição. 

Do ponto de vista do montante arrecadado, observa-se que a maior parte dos 

recursos arrecadados advém da venda de passes aos estudantes, sendo pouco expressiva 

a participação dos demais segmentos, em especial dos visitantes. Este fato é importante, 

uma vez que a grande maioria dos passes é vendida ao preço de R$ 1,50, exigindo um 

subsídio expressivo por parte da instituição. 

Tabela 22 - Arrecadação do Complexo Restaurante Universitário (todos os Campi) 

INDICADOR VALOR (R$) 

Venda de Passes – G1 (alunos) 2.632.611,00 

Venda de Passes – G2 (servidores) 191.118,70 

Venda de Passes – G5 (visitantes) 3.794,20 

Valor total arrecadado 2.827.523,90 

Fonte: RU/PRAE (2016). 

Em termos estritamente financeiros, esta situação ainda é agravada pelo fato de 

que, em consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), a PRAE concede isenção do pagamento das refeições aos estudantes que se 

encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com os critérios 

estabelecidos pela instituição.  

A estrutura funcional do RU é composta por servidores da UFSC e 

colaboradores de empresas terceirizadas. Da estrutura de servidores da universidade 

fazem parte os servidores da área administrativa e os servidores das áreas técnicas. No 

primeiro caso, estão alocados 10 servidores na parte administrativa do Restaurante, 

enquanto que a parte operacional é composta por 32 servidores. A tabela 23 apresenta o 

resumo do quadro de pessoal de servidores terceirizados do RU, no ano de 2016. 
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Tabela 23 - Quadro de pessoal dos Serviços Terceirizados no RU no ano de 2016 

EMPRESA SERVIÇO DETALHAMENTO 

Orbenk  
Contrato 
13/2011 

Cozinheiros e 
Auxiliares de cozinha 

55 colaboradores terceirizados, sendo 12 cozinheiros e 43 
auxiliares de cozinha e 01 encarregado, por turno com 
jornada diária de 8h (seg a sex) até 12 de maio. 

Orbenk 
Contrato 
38/2016 

Cozinheiros 18 colaboradores terceirizados que trabalham de segunda 
a sexta das 15:00 às 21:00hs e que também atendem aos 
sábados, domingos e feriados das 08:00h às 20:00 hs, nos 
meses de março a 12 de maio. 

Orbenk 
Contrato 
43/2016 

Cozinheiros e 
Auxiliares de cozinha 

53 colaboradores terceirizados, sendo 10 cozinheiros e 38 
auxiliares de cozinha, 03 auxiliares de almoxarifado e 02 
encarregados, por turno com jornada de 12x36h. A partir 
de 13 de maio.  

Provac Serventes de limpeza 07 serventes de limpeza 

Liderança Vendedores de passes 1 coordenador e 4 operadores de caixa   

Embrasp Porteiros 07 porteiros. 

Fonte: RU/PRAE (2016). 

 
Além desta estrutura própria, o processo de produção das refeições e demais 

serviços conta com o apoio de 73 colaboradores, sendo que destes, 18 foram contratados 

no período de março a 12 de maio para produzirem almoço e jantar (jantar de segunda a 

sexta e almoço e jantar aos finais de semana). A partir de 13 de maio começou a vigorar 

o contrato 43/2016, passando para 106 colaboradores.     

Os serviços de venda de passes e de controle nas portarias do Restaurante 

envolvem duas empresas terceirizadas que disponibilizavam, no exercício de 2016, 12 

colaboradores para atender as respectivas demandas. Somam-se a estes, os 7 

colaboradores responsáveis pela limpeza geral do Restaurante. Com isso, são 19 

servidores que executam suas tarefas de forma complementar ao processo geral de 

funcionamento do Restaurante. 

A tabela 24 apresenta as despesas gerais com o programa de alimentação, 

envolvendo todos os Restaurantes Universitários nos diversos campi. No geral, nota-se 

que os custos com restaurantes terceirizados e com pessoal terceirizado no RU do 

campus Trindade respondem por aproximadamente 46,65% do custo geral com a 

rubrica alimentação estudantil. Em relação a 2015, no qual este percentual representou 

68%, nota-se um significativo decréscimo dos referidos custos. Pode ser explicado pelo 

fato de no período de greve o RU Trindade continuar a servir normalmente as refeições. 

 
Tabela 24 - Quadro de despesas do Complexo Restaurante Universitário (todos os Campi)  

 Valor (R$) 

Restaurante Universitário 17.982.961,04 

Restaurante do CCA  1.357.146,00 

Restaurante Araranguá 1.771.849,80 
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Restaurante Curitibano  1.552.894,19 

Restaurante Joinville 1.961.001,00 

Total 24.625.852,03 

Fonte: RU/PRAE (2016). 

 

Na Tabela 25, é importante observar o custo do RU do campus Trindade, uma 

vez que o mesmo responde pela grande maioria das refeições servidas. Neste caso, o 

custo unitário de R$ 9,22 exige um pesado subsídio por parte da instituição, tendo em 

vista que a grande maioria dos usuários são estudantes, os quais pagam R$ 1,50 por 

refeição, ficando embutido um subsídio da ordem de R$ 7,72 por refeição servida. 

 
Tabela 25 - Custo da refeição do Complexo Restaurante Universitário (todos os Campi) 

   Valor (R$) 

Trindade   9,22 

Restaurante do CCA   10,50 

Restaurante de Araranguá   12,60 

Restaurante de Curitibanos   12,49 

Restaurante de Joinville   10,20 

Fonte: RU/PRAE (2016). 

 
Cabe ressaltar os esforços das equipes administrativa e operacional que, mesmo 

atendendo uma demanda maior do que a capacidade de produção da cozinha 

(dimensionada para o preparo de 5.000 refeições/dias) aprendeu a conviver com a 

adversidade de forma extremamente responsável, garantindo o fornecimento de 

refeições de qualidade para a comunidade acadêmica. 

 

4. COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

A Coordenadoria Administrativa está subordinada diretamente ao Pró-Reitor de 

Assuntos Estudantis. Estão vinculados à CoAd, o Serviço de Expediente – ambos 

localizados no piso térreo da Reitoria I - e o Serviço de Administração da Moradia 

Estudantil. 

À CoAd, compete coordenar os encaminhamentos administrativos no âmbito da 

Pró-Reitoria.  

 


