
PRAE – uma Pró-Reitoria
para chamar de minha!

Passando por 2020 com 
criatividade, parceria e 
inovação!

Fazendo acontecer 
em 2021!



Atenção prioritária!



O cuidado!



Integrar!



Ação conjunta



Ações da Gestão 2019-2022

❑ Ação 1: Assistência Estudantil – Programa de Assistência Estudantil (PAE. 
Unemat), Plano Estadual de Assistência Estudantil (MT).

❑ Ação 2: Políticas de acessibilidade – Comissões (Congresso e 
Prae/campi), capacitação dos servidores, estudo...

❑ Ação 3: Políticas de permanência – propostas de parcerias no âmbito 
esportivo, cultural [PAE e PIE – Programa de Integração Estudantil].

❑ Ações 4 e 5: Moradia Estudantil e Restaurante Universitário.
❑ Ação 6: Apresentação de Trabalho em eventos.
❑ Ação 7: Política de recepção e acompanhamento dos acadêmicos –

recepção acadêmica, reuniões, encontros (agora, virtuais).
❑ Ação 8: Programa de Assistência Pedagógica e Psicológica – eventos e 

estudo (Comissão e Prae).
❑ Ação 9: Acadêmicos em projetos – estudo na PRAE
❑ Ação 10: Fortalecer os DCEs e CAs – em estudo (Comissão e PRAE).

Para o Consuni de abril/2021 – Relatório das comissões: Ações 1, 3, 4, 5 e 6.



Ações realizadas em 2020

❑10 ações (3º Congresso, PEP e Gestão 2019-2022) em torno de políticas 
de permanência, acessibilidade, integração e acompanhamento dos 
acadêmicos.

❑ Inovar para atender em tempos de pandemia – auxílio inclusão digital
e inclusão pedagógica no PLSE.

❑Comissão de Assuntos Estudantis (CAE) – articulação para criação do 
Setor de Assuntos Estudantis (SAEst).

❑Diretoria de Gestão de Bolsas – articulação para integrar os bolsistas da 
Universidade.

❑Diretoria de Gestão de Integração e Assistência Estudantil –
acompanhamento do acadêmico PCD [NEE/SigaA e espaços físicos].

❑ Fortalecimento das representações estudantis (DCE, CAs, Atléticas, 
Empresas Júnior e Ligas Acadêmicas) – ação a ser aprimorada em 2021.

http://portal.unemat.br/?pg=noticia/13659


❑ Recepção Acadêmica Virtual

❑ Circuito de Lives da Prae – “BPP 21 – um bate-papo
com a Prae”.

❑ Setor de Assuntos Estudantis (SAEst)

❑ Torneio Virtual LOL – League of Lengends

❑ II Seminário de Assuntos Estudantis [virtual]

❑ Assistência Estudantil da Unemat: Auxílios
Alimentação e Moradia 2013-2019 (Relatório).

❑ Comissão Permanente de Acessibilidade PRAE e 
Campi (a instituir).

❑ Encontros/Reuniões com os Bolsistas,  
representantes estudantis.

❑ Estudo sistemático para implementar políticas
estudantis (nas Comissões/Congresso e PRAE).

Ações para 2021









Números em 2020

❑Acadêmicos – Auxílio Alimentação e Moradia: 825 beneficiados
❑Acadêmicos – Auxílio Emergencial: 542 beneficiados
❑Acadêmicos – Auxílio Inclusão Digital: 987 beneficiados

Virada Cultural Virtual 
❑PLSE 2021/3 – 3,1 mil (Y) + 2,3 mil (F) visualizações (mar/2021)
❑PLSE 2020/5 – 1,5 mi h de publicações (Y) + 120 visualizações (mar/2021)
❑PLSE 2020/4 – 24 h de publicações 

#ViradaCulturalUnemat #UnematCultural #tbt
❑PLSE 2020/3 - 24/5 – 1,6 mil pessoas alcançadas (F)

❑Repercussão
❑Envolvimento da Reitoria, Campi, Núcleo e Polos
❑Artistas locais, nacionais e internacionais participando

https://www.facebook.com/hashtag/viradaculturalunemat?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unematcultural?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tbt?__eep__=6&__tn__=*NK-R


NEE – Necessidades Educacionais Especiais


