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Despacho n.º 004/2016/PRAE 

                                                                                                                                                                                            

Em 14 de abril de 2016. 

 

Para: Estudantes que procuraram o Gabinete da Reitoria no dia 13/04/16, com pautas 

vinculadas a Assistência Estudantil pela PRAE. 

 

 Informações Gerais: 

 

 

1. Sobre o Atendimento propriamente dito: 

 

Atualmente existem 06 Assistentes Sociais atendendo na CoAEs, cada assistente social 

atende dois plantões semanais, totalizando 16 novos cadastros por semana por 

profissional e 96 cadastros no total. Todas as atualizações e entrega de documentações 

pendentes (que geram análises posteriores) são feitas fora do período de plantão. Além 

disso estas profissionais desenvolvem atividades próprias aos Programas de benefícios 

administrados pela PRAE ( Bolsa Estudantil UFSC, Moradia Estudantil, Auxílio 

Moradia e Auxílio Creche) e outras, vinculadas aos casos sociais que acompanham. 

 

2. Sobre a demanda por atendimento: 

 

Os (as) estudantes que registraram queixa na Ouvidoria da UFSC sob n° 8908, pela 

impossibilidade de agendamento na CoAEs estão distribuídos segundo os semestres de 

ingresso como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo levantamento efetuado na manhã de hoje no setor, além dos que assinaram a 

queixa na ouvidoria, há pelo menos mais 20 que protocolaram solicitações via 

Requerimento Geral na PRAE. 

 

 

 

Semestre Número de estudantes 

2016.1 19 

2015.2 12 

2014.2 02 

2014.1 02 

2013.2 05 

2013.1 03 

2012.2 03 

2011.2 01 

2011.1 01 

2010.2 01 

2010.1 01 

2009.1 01 
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Encaminhamentos dados após a reunião do dia 13/04/16: 

1 – Em relação à fila de espera para atendimento na CoAEs/Cadastro Socioeconômico/ 

Inscrição em Edital. 

Serão disponibilizados novos horários para abril, cujas datas de agendamento serão 

publicadas no site da PRAE na tarde do dia 18/04/16, após reunião do setor CoAEs para 

reorganização das atividades. 

Os cronogramas de inscrição e de resultado no Edital 010/2016 – Bolsas Estudantis Novas 

Vagas será prorrogado. As novas datas serão publicadas no site da PRAE na tarde do dia 

18/04/16 após reunião do setor CoAEs para reorganização das atividades vinculadas a este 

processo seletivo. 

O número de unidades do Auxílio Bolsa Estudantil UFSC previsto no Edital 010/2016, será 

alterado de 250 para 300. 

2 – Em relação à prorrogação do prazo de permanência dos 04 estudantes atendidos 

pelo PAEP com Bolsa PAEP e que se encontram  no Módulo III da Moradia Estudantil,  

de 15 para 30 dias após o recebimento da Bolsa PAEP, foi concedida.  

Informa-se que os quartos 11 e 12 do Módulo III atualmente estão ocupados por 02 estudantes 

em situação irregular. Estes já foram  notificados e se recusam a deixar o local.  

 Inicialmente, mantivemos estes quartos fora da contabilidade de vagas PAEP, na esperança 

de resolver a situação de ocupação irregular. Frente a novas solicitações, as quais serão 

analisadas pelas Assistentes Sociais ainda no mês de abril/16, decidimos ampliar em 04 o 

número de novas vagas PAEP. Com a saída dos que estão ocupando irregularmente espaço 

nos quartos 11 e 12, poderemos ampliar em 06 este número de novas vagas. 

3 – Aos estudantes ingressos por Ações Afirmativas, na modalidade cotas étnico-raciais 

autodeclarados negros, autorizou-se isenção do RU sem Cadastro Socioeconômico 

concluído pela CoAEs/PRAE  durante os meses de Abril e Maio/2016.  Justifica-se o tempo 

determinado pela necessidade de atestar renda per capita de até 1,5 salários mínimos para 

obtenção do benefício, conforme preconizado no Decreto nº 7234/2010 - Presidência da 

República (PNAES). 

Atenciosamente, 

Profª Denise Cord 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis – PRAE/UFSC 

Original Firmado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm

