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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



Edital para Concessão de Auxílios

 Resolução: cita o Dura x Em alguns câmpus – DPPF é o responsável

Editais complementares: é preciso cumprir cada etapa de 

acordo... Não enviar nomes de candidatos que não foram convocados...

 Comunicações: e-mails precisam ser repassados para o técnico 

e/ou Comissão responsável.

 Mural: informar aos alunos que as informações estão no Mural.





Edital para Concessão de Auxílios

 Reclamações e Sugestões – enviar por e-mail – auxílios.prae@unemat.br

 Entrega de documento pode ser por terceiro.

 Banca – tem poder de análise e decisão 

(ex: entrega fora do prazo – “diz que se a Prae autorizar...”)

 Entrevista – horário de entrega e de entrevista deve ser no período de aula do 

aluno para que ele não seja prejudicado (distância/locomoção).

 Questionário (resultado) – trocar a frase “Classificado para entrevista” 

– “Classificado para a 2ª Etapa” (documentação na entrevista [?]).

mailto:auxílios.prae@unemat.br


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).



PlanejamentoPlanejamento

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 1. Melhorar a Assistência Estudantil 

 Profissional técnico e/ou docente para a Comissão – SAE.

 Ponto de apoio da Prae no Câmpus.

 Contribuir com o levantamento de dados (formulários).

 Acompanhar ou delegar sobre o processo de concessão de auxílios.

 Identificar possíveis parceiros para assistência estudantil (alimentação, 

moradia, saúde, lazer, etc.).

 Acompanhamento dos acadêmicos beneficiados com auxílios e de cotistas.

 Estruturar o espaço da SAE (infraestrutura e equipe).
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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.



PlanejamentoPlanejamento

Ação 2. Implantar políticas de acessibilidade

 Profissional técnico e/ou docente para a Comissão – SAE.

 Identificação e acompanhamento dos acadêmicos com deficiências.

 Identificação do apoio acadêmico que é dado pela Unemat no seu câmpus –

ledores, braile, libras e outros.

 Identificação de possíveis apoio acadêmico que poderia, mas ainda não está 

sendo oferecido.

 Identificação da atitude docente frente aos acadêmicos com deficiências.
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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).



PlanejamentoPlanejamento

Ação 3. Implantar políticas de Permanência

 Profissional técnico e/ou docente para a Comissão – SAE.

 Identificação os acadêmicos que necessitem do Programa de Nivelamento.

 Identificação das empresas e organizações que os acadêmicos fazem estágio 

supervisionado, extracurricular e/ou remunerado.

 Levantamento das empresas nacionais que atuam em nível nacional que se 

encontre na sua região – parceria com a Comunidade Empodera (inserção no 

mercado de trabalho a partir de ações afirmativas, negócio de impacto social).
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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 4. Moradia Estudantil

 Profissional técnico e/ou docente para a Comissão – SAE.

 Identificação os acadêmicos que vieram de outras cidades para instalar 

moradia, de zona rural e de outras cidades vizinhas.

 Identificar repúblicas, kitnet e outros tipos de moradia estudantil na cidade, 

bem como seus proprietários.

 Identificar vereadores e/ou prefeito parceiro para a tentativa de políticas 

públicas (exemplo: PME/AIA).
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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 5. Restaurante Universitário

 Profissional técnico e/ou docente para a Comissão – SAE.

 Identificação das ofertas de alimentação para os acadêmicos – cantinas, 

restaurante, etc, no câmpus e fora.

 Identificação de experiências dos acadêmicos (casos isolados, se houver) em 

relação a essa questão.

 Identificação de possíveis parceiros para diálogo sobre o assunto.
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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 6. Participação em eventos

 Profissional técnico e/ou docente para a Comissão – SAE.

 Listar os eventos que os acadêmicos de determinado câmpus costuma 

participar – local, regional, nacional, internacional.

 Identificar possíveis parceiros nas áreas do evento na região.
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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 7. Moradia Estudantil

 Profissional técnico e/ou docente para a Comissão – SAE.

 Identificação os acadêmicos que vieram de outras cidades para instalar 

moradia, de zona rural e de outras cidades vizinhas.

 Comissão da Recepção dos Calouros (DPPF/Dura/Faculdade/Curso/DCE).

 Institucionalizar o evento a cada semestre (Proec).

 Otimizar os materiais enviados pela Prae de acordo com a realidade local.
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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 8. Programa de Assistência Pedagógica e Psicológica

 Profissional técnico e/ou docente para a Comissão – SAE.

 Identificar possíveis parceiros para atuar no Programa.

 Identificar, bem como oferecer espaços de convivência para diálogo e 

convivência.

 Criar uma agenda anual/semestral de atividades para fortalecer a convivência e o 

lazer, bem como para o estabelecimento de grupos de discussão temáticas.

 Levantamento das acadêmicas com filhos (que levam para a sala de aula).

 Identificação de parceiros na região que atuem com biodanza, reiki, constelações 

familiares, e outras terapias complementares.
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Ação 8. Programa de Assistência Pedagógica e Psicológica

 Equipe Multidisciplinar para atendimento no Programa.

 Pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, terapeutas, etc. (parceiros)

 Promover ações voltas para a saúde física, para o bem-estar e convivência.

 Infraestrutura no câmpus.

 Sala para a SAE e equipe multidisciplinar.

 Espaço/sala para o Espaço de Convivência.
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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 9. Acadêmicos em Projetos

 Profissional técnico e/ou docente para a Comissão – SAE.

 Articular para a realização da Feira das Profissões em cada câmpus.

 Realizar feiras de consumo consciente para trocas e preços acessíveis.

 Incentivar a participação dos acadêmicos em projetos, pesquisas e ações... De 

olho no Prêmio Jovem Unemat.
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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. 



PlanejamentoPlanejamento

Ação 10. DCEs, CAs e Atléticas

 Profissional técnico e/ou docente para a Comissão – SAE.

 Organizar a estrutura local do Fóum de Assuntos Estudantis.

 Levantar as demandas de DCE, CA e Atléticas, assim como os sinais de interação 

que possa acontecer entre os grupos.

 Infraestrutura no câmpus.

 Sala para o DCE – é isso no câmpus?.



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



• Empresas

• Restaurantes

• Locadores de 
imóveis

• Outros

Iniciativa 
privada

• Ações extensionistas

Acadêmicos 
voluntários

• Passagens

• Diárias/hospedagem

• Material de trabalho

Unemat



Rede de Solidariedade Unematiana

Acadêmicos

Arquitetura e Urbanismo

Visita aos Câmpus

Projeto

Acompanhamento

DCE

Execução e 
acompanhamento 
das obras no seu 

Câmpus

Unemat

Passagens

Diárias/hospedagem

Materiais

1ª AÇÃO

Revitalização dos banheiros dos câmpus
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• Bolsas

• auxílios

Assistência

• Aprendizado

• Ações

• Inventividade

Inovação
• Ambientes

• Sustentabilidade

• Integração

Convivência

• Rede de 
Solidariedade 
Unematiana

Solidariedade





A PRAE precisa de Você, DPPF e DURA!

Não conseguiremos realizar essas ações 

sem o APOIO 

e o COMPROMETIMENTO

do SEU CÂMPUS!!!!


