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Orçamento da Prae para 2019 = 2.576.200,00 

Auxílios Alimentação e Moradia = R$ 2.328.000,00

Auxílio Moradia (280,00) e Auxílio Alimentação (200,00)

Auxílios Financeiro para eventos = R$ 71.000,00 

Valor do Auxílio = R$ 150,00

Seguro Acadêmico= R$ 273.680,00 (mensal: R$ 22.800)



Auxílios Alimentação e Moradia = R$ 2.328.000,00

770 auxílios – 2019/1 (9 meses) 

592 auxílios – 2019/2 (4 meses) 

+ 20 auxílios para emergência (9 meses)

= 1.362 benefícios



PlanejamentoPlanejamento

Ação 1. Melhorar a Assistência Estudantil [Cong/PEP/PG]

• Setor de Assistência Estudantil – SAE.

• Programa de acompanhamento aos acadêmicos beneficiados pelos auxílios e de cotistas.

• Fortalecimento e ampliação do valor dos auxílios para assistência estudantil – inclusive 

para modalidades diferenciadas.

• Mapeamento dos eventos que os acadêmicos costumam participar, planejamento

estratégico e orçamentário para auxílio em participação de ventos.

• Realização anual do Encontro de Representações Estudantis (ERAU).
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Ação 1. Melhorar a Assistência Estudantil [PEP/CONGRESSO/PG]

• Estratégias para fomentar parcerias (público/privado) para atendimento às necessidades dos 

acadêmicos.

• Auxílios Transporte, Emergencial e para Pessoas com Deficiência.

• Auxílios para Intercâmbio, TCC e estágios desde que o local não seja residência ou domicilio 

familiar do acadêmico.

• Luta por financiamento federal, estadual e municipal em vista do estabelecimento de 

políticas públicas de assistência estudantil.
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Ação 2. Implantar políticas de acessibilidade [Cong/PEP/PG]

• Implantação de políticas de permanência para alunos com deficiência (PCD).

• Valorização das pessoas com deficiência por meio do levantamento de suas 

necessidades visando contribuir para seu desempenho.

• Formação continuada aos servidores para atuar com acadêmicos com PCD, bem 

como a capacitação de professores para atuar como ledores, braile, libras e outros.
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Ação 3. Implantar políticas de Permanência [Cong/PEP/PG]

• Programa de Nivelamento com bolsistas/tutores – parceria Dead/Proeg.

• Bolsa Atleta para atletas individuais – por edital/parceria.

• Visitas às escolas para divulgação.

• Mapeamento do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes. 

• Parcerias para práticas construtivas na formação do profissional (estágio 

extracurricular, estágio remunerado, e outras iniciativas).
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Ação 4. Implantar política de criação, ampliação e manutenção 

de Moradia Estudantil [Cong/PEP/PG]

• Auxílio na permanência de acadêmicos de baixa renda oriundos de outras 

cidades ou da zona rural.

• Facilitar o acesso e garantir a permanência na Universidade dos alunos com 

hipossuficiência financeira comprovada. 

• Constituição de Conselho de Moradia Estudantil para administrar o Programa de 

Moradia Estudantil (PME) para os câmpus*. 
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Ação 5. Política de Restaurante Universitário (RU) [Cong/PEP/PG]

• Estudos de demanda e viabilidade nas unidades para criação do restaurante 

universitário.

• Pesquisa de experiências já consolidadas em outras IES.

• Busca de financiamento externo e parcerias.

• Construção de um modelo de restaurante universitário viável à instituição.

• Implantação de política de avaliação alternativa para o fornecimento de 

alimentação para a comunidade acadêmica.
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Ação 6. Melhorar a política de participação em eventos com 

apresentação de trabalhos [Cong/PEP/P]

• Oportunizar, incentivar e garantir a participação acadêmica nos eventos 

institucionais, regionais, nacionais e internacionais.

• Ampliar a participação acadêmica nos eventos em todas as áreas (ensino, 

pesquisa, extensão e cultura) e em todos os níveis (graduação e pós-graduação).

• Promover o envolvimento dos acadêmicos das modalidades diferenciadas com a 

organização dos eventos.
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Ação 7. Criar e estabelecer política de recepção e 

acompanhamento dos discentes [Cong/PEP/PG]

• Institucionalização do evento Recepção dos Calouros nos câmpus.

• Integração dos discentes ingressantes na comunidade acadêmica.

• Guia do Estudante (mais conciso) e que nele contenham as diversas bolsas 

ofertadas pela Unemat com a previsão de abertura de editais e as condições para 

acessá-las. 
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Ação 8. Programa de Assistência Pedagógica e Psicológica [Cong/PEP/PG]

• Oferecer apoio, acompanhamento e atendimento para a comunidade acadêmica por 

meio da prevenção, promoção e encaminhamento, quando necessário.

• Assegurar saúde física e mental da comunidade acadêmica, favorecendo melhor 

desempenho e permanência com sucesso.

• Criar e estabelecer políticas de qualidade de vida e valorização profissional e pessoal 

da comunidade acadêmica da Unemat.
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Ação 8. Programa de Assistência Pedagógica e Psicológica

• Equipes multiprofissionais em todos os câmpus para atender a comunidade 

acadêmica (pleiteando concurso público, incluindo psicopedagogo).

• Diminuição de índices de depressão e prevenir suicídios.

• Políticas Estudantis de Melhoria da Qualidade de Vida.

• Atividades voltadas à saúde e qualidade de vida dos acadêmicos, incluindo a 

prevenção com programas de saúde específicos.
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Ação 8. Programa de Assistência Pedagógica e Psicológica

• Centros de Convivência em cada câmpus – infraestrutura para atender 

manifestações culturais, prática de esportes, lazer e estudo, etc.

• Agenda anual para fortalecer a convivência e o lazer. 

• Grupos de discussão sobre educação sexual, vivências, racismo, 

homossexualidade, deficiências, assédio, entre outros.

• Cadernos Digitais da PRAE com temáticas diversas em articulação junto aos 

grupos de pesquisa, de extensão e afins.
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Ação 8. Programa de Assistência Pedagógica e Psicológica

• Criar, implantar e implementar política de acolhimento familiar.

• Estratégias para que os estudantes com filhos permaneçam e concluam a 

graduação – parceria com a rede municipal de educação infantil para oferta de 

espaço de acolhida.

• Parceria com profissionais e/ou empresas da região para oferecer terapias 

complementares aos acadêmicos, a saber: reiki, biodanza, constelação familiar, 

defesa pessoal para mulheres, etc. 
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Ação 9. Fortalecer a participação dos acadêmicos em projetos

[Cong/PEP/PG]

• Prêmio Jovem Unemat para premiar acadêmicos que se destaquem. 

• Rede de Solidariedade Unematiana – sociedade, acadêmicos e Unemat.

• Feira das Profissões da Unemat (descentralizada).

• Observatório de Políticas Estudantis (plataforma virtual).

• Portal do Egresso para fomentar o intercâmbio entre os acadêmicos e egressos.

• Execução de Bolsas na Prae.
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Ação 9. Fortalecer a participação dos acadêmicos em projetos

[Cong/PEP/PG]

• Intercâmbio entre os professores, técnicos e acadêmicos, de forma a 

potencializar as relações dos diversos atores, UNEMAT-sociedade.

• Discussões sobre empreendedorismo, negócios de impacto social e inovação 

para capacitar empreendedores universitários (professores e acadêmicos).

• Incentivo à participação em projetos com repercussão em ambientes de 

vulnerabilidade social.
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Ação 10. Fortalecer as estruturas dos DCEs, Cas e Atléticas 

[Cong/PEP/PG]

• Comissão e Fórum Local com representantes estudantis e da comunidade 

acadêmica para realizar o levantamento de demandas e mobilização estudantil.

• Estruturar os espaços físicos dos DCEs e CAs, a fim de facilitar a participação 

política e mobilização estudantil.

• Fórum de Assuntos Estudantis – espaço de discussão das políticas estudantis em 

duas instâncias – regional e unificado. 



Concessão de Bolsas e Auxílios

Comissão 1 – ampliar e melhorar em diferentes modalidades.

Comissão 2 – fortalecer e ampliar a política de concessão de auxílios.

ComissõesComissões



Políticas de Permanência

Comissão 3 – Implantar políticas de permanência para alunos com deficiência (PCD).

Comissão 4 – Instituir políticas de permanência.

Comissão 13 – Fortalecer a Política Institucional de Permanência na Unemat em todas

as modalidades de ensino.

Comissão 12: Elaborar política para a implantação de programa de tutorial.

ComissõesComissões



Fortalecer DCEs e CAs

Comissão 5 – fortalecer as estruturas dos DCE e CA, disponibilizando 

espaços físicos em todos os câmpus.

ComissõesComissões



Moradia Estudantil e Restaurante Universitário

Comissão 6 – Implantar política de criação, ampliação e manutenção de 

Moradia Estudantil.

Comissão 7 – Criar e implanter Política de Restaurante Universitário (RU).

ComissõesComissões



Eventos

Comissão 8 – Melhorar a política de participação em eventos internos e 

externos com apresentação de trabalhos.

Comissão 11: Criar e estabelecer política de recepção e acompanhamento

dos discentes.

ComissõesComissões



Qualidade de Vida

Comissão 9: Implantar e Implementar políticas estudantis de melhoria e qualidade de

vida.

Comissão 10: Criar, implantar e implementar política de acolhimento familiar.

Comissão 14: Oferecer apoio, acompanhamento e atendimento para a comunidade

acadêmica.

ComissõesComissões


