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Trabalho em equipe sempre!
Acreditamos que o trabalho em equipe é fundamental para alcançarmos um bom
resultado, por isso, aproveitamos a primeira edição do Moradia News para apresentar nossa
equipe que, SEMPRE unida e somando forças, busca oferecer o melhor aos residentes.
residentes.

Apresentando a equipe da Moradia Estudantil - UFF
Leonardo Vargas – Pró-reitor de Assuntos Estudantis - UFF
Pedro Fernandes Neto - Coordenador de Gestão de Moradias Estudantis – UFF
Patrícia Azaña Rezende Pereira – Diretora de Moradia Estudantil – Niterói
Ezequias Paiva – Responsável pela manutenção geral da Moradia Niterói
Tatiana Mendonça – Responsável pela edição do Moradia News
Nádia Filomena – Responsável pelo acompanhamento da saúde mental dos residentes
Eliane dos Anjos da Silva da Conceição - Administração da unidade de Rio das Ostras
Priscila de Souza Furtado – Bolsista da unidade de Rio das Ostras
Miriam Estefany Andrade – Bolsista da unidade de Rio das Ostras
Mariane Ferreira Coelho - Bolsista
Valmir Silva dos Santos - Bolsista
Kátia Cristina Alves da Silva – Portaria
Jairo da Silva - Portaria
Roberto Bispo dos Santos – Zelador
Francisco Ferreira de Souza - Zelador
Tairine Rocha – Limpeza
Tábata Ribeiro Nascimento Rangel - Limpeza
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Vamos falar de História?
O que é uma moradia estudantil?
Definição tradicional
A Moradia Estudantil é um programa de assistência estudantil que oferece
estrutura física e condições de permanência para os alunos residirem durante o período
que cursam a graduação presencial. Possui como público-alvo os alunos regularmente
matriculados nos cursos de graduação presencial da Universidade e que se encontram
em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Mas será que é só isso?
Programa de Assistência Estudantil
A Assistência Estudantil surge, no Brasil, na década de 1930 com o Programa de
Alimentação e Moradia Universitária. No governo Getúlio Vargas, houve o reconhecimento
da Educação como um Direto Público, regulamentado pelo Estado. A Reforma
Francisco Campos trouxe medidas de providência e beneficência aos Corpos Discentes
das Universidades.

Assistência Estudantil ao longo da história
1950 a 1970 – Criação das Universidades Federais no Brasil.
. 1970 – Momento de forte expansão das universidades federais.
1970 – Criação da DAE (Diretoria de Assistência Estudantil/ Departamento de
Apoio) por meio do Decreto 66.967/70.
1972 – Bolsa de Trabalho e Bolsa de Estudo.
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Final da década de 1980 – fim da DAE em virtude da fragmentação das ações
de Assistência Estudantil.
Constituição de 1988: a Constituição Cidadã – Por fim, como resultado das
demandas dos movimentos sociais e movimentos estudantis, buscou-se a
positivação dos Direitos Sociais e Políticos na Carta Magna.
PNAES 2010: as moradias estudantis da UFF foram viabilizadas com o advento
do PNAES e as duas unidades (Rio das Ostras e Niterói) foram inauguradas em
2013.

Mas, falando sobre moradia, qual seria o lugar de protagonismo do
residente?

Residente: um cidadão de direitos e deveres
SUJEITO DE DIREITOS

SUJEITO DE DEVERES
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Portanto...

Este processo de construção é dialético, histórico e complexo, assim como
todos os processos experimentados por nós ao longo da vida.
Estar na universidade é fazer parte deste conjunto complexo, deste sistema
aberto, no qual as entradas e saídas (“input” e “output”) são observadas a todo momento.
A cada dia os paradigmas são alterados e os modelos substituídos. Entretanto,
o que existe de permanência é a noção de que somos sujeitos de direitos e sujeitos
de deveres onde quer que estejamos.
Em virtude do que foi dito, entender a Moradia Estudantil simplesmente como
um Programa de Assistência Estudantil ou, ainda pior, como um uma estrutura predial fria
ou um conjunto arquitetônico a ser administrado, é um erro grave.
Trata-se, a Moradia Estudantil, do resultado das acumulações temporais,
políticas e sociais, que se complexificaram ao longo do tempo por meio da própria
dinâmica da sociedade.
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Falando da administração

Aqui, pretendemos descrever as atividades da Coordenação de Gestão de
Moradia Estudantil – UFF, unidade Niterói, buscando dar maior transparência às ações
desenvolvidas. Nesse sentido, apresentaremos, em todas as edições, textos, gráficos e
tabelas que darão conta de alguns itens importantes, tais como: quantidade de material
elétrico e hidráulico substituído, tanto para uso das diversas alas, bem como para a utilização
na estrutura predial como um todo; distribuição, por ala, das demandas por manutenção;
quantidade e destino, por ala, dos equipamentos (geladeiras, máquinas de lavar e de secar,
microondas, ventiladores, e etc.) que apresentaram defeitos; quantidade de ordens de
serviço demandadas e atendidas, dentre outras informações.
Trataremos também das atividades administrativas e decisões importantes
tomadas pela Coordenação de Moradia e, também, aquelas relativas à PROAES ou às suas
demais Coordenações, que tenham reflexos sobre a vida e atividades dos residentes.
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Trocas e reparos, por ala.
Janeiro a junho de 2020
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Saúde na Moral
Entendemos que a convivência entre os residentes deve merecer grande atenção por
parte desta Coordenação. Nesse aspecto, é fato que os desafios são grandes e que as questões
variam desde dificuldades de convivência até situações de maior complexidade que, muitas vezes,
impõem uma escuta especializada para equacionar o conflito.
Portanto, em sintonia com o que foi apresentado no início do nosso Moradia News,
nossa equipe tem buscado, por meio de profissional qualificado, cria espaços de escuta
especializada para os residentes, por meio de espaços terapêuticos, objetivando acolher e
encaminhar as demandas dos residentes.
A ideia de criação de tais espaços foi, por nós, carinhosamente, denominada de Saúde
na Moral. Não se trata de um espaço físico, mas de um conjunto de iniciativas e trabalhos técnicos
conduzidos por profissional da área de saúde, cujo objetivo é, por meio de ações em grupo ou
individuais, ouvir os residentes, promovendo ações de cunho integrativo.
Sempre que possível, também, tentaremos incentivar a apresentação online de temas
relevantes para toda a comunidade da Moradia Estudantil, inclusive de trabalhos ou temas
apresentados pelos próprios residentes ou por pessoas convidadas. O objetivo é promover a
convivência coletiva e o debate sadio.
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Moradia e PROAES

As Moradias Estudantis – UFF, geridas pela Coordenação de Gestão de
Moradias Estudantis (CGME/AES), fazem parte da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis
(PROAES). A PROAES possui diversos programas de assistência estudantil tais como
auxílios e bolsas, além das ações de apoio acadêmico, restaurante universitário e a própria
Moradia Estudantil. Todas essas iniciativas, em consonância com o PNAES, buscam
apoiar, de forma global, o a formação acadêmica dos estudantes da UFF.
Entre tais programas, podemos citar: as bolsas de assistência estudantil, o
acolhimento estudantil, o prêmio de reconhecimento acadêmico, apoio ao material didático,
a bolsa atleta, dentre outros.

Contato para os programas de suporte ao estudante:
Coordenação de Apoio Social:
Contatos:
PROAES: http://www.uff.br/?q=grupo/assuntos-estudantis
Divisão de Programas Sociais: dps@proaes.uff.br
Divisão de Serviço Social: servicosocial@proaes.uff.br
Divisão de Atenção à Saúde do Estudante: saudedoestudante@proaes.uff.br
Divisão de Acessibilidade e Inclusão / Sensibiliza UFF: sensibilizauff@gmail.com
Programa de Apoio ao Estudante Estrangeiro - PEC-G: pecg@proaes.uff.br
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Diversão e arte

Entendendo a importância da arte e da cultura em todos os sentidos
de nossas vidas, buscaremos trazer algumas opções de divertimentos em
nosso município.
Além disso, abriremos este espaço para os residentes que quiserem
apresentar produções próprias tais como pequenos textos, crônicas,
fotografias e poesias.

“Você tem sede de quê?
Você tem fome de quê?
A gente não quer só comida
A gente quer comida
Diversão e arte
Música: Comida.
Autor: Arnaldo Antunes, Sérgio
Brito e Marcelo Fromer.
TITÃS
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MAC NITEROI – DE GRAÇA!

Entrada GRATUITA!

Meia entrada!
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Com a palavra, o residente
Ao e
“Com a palavra, o residente” é um espaço de fala destinado às dúvidas,
sugestões, elogios e críticas. Temos o intuito de ouvir as demandas dos residentes
acerca das questões que envolvam a nossa Moradia Estudantil.
As

mensagens

poderão

ser

enviadas

pelo

endereço

eletrônico

moradianews@gmail.com para que sejam inseridas na edição seguinte. Para que
sejam publicadas, as mensagens deverão estar identificadas com o nome e a ala da
qual o residente faz parte. Não publicaremos mensagens apócrifas, anônimas ou de
não residentes.
Objetivando atender ao maior número possível de residentes, solicitamos
que as mensagens sejam objetivas. Além disso, não serão publicados palavrões ou
termos desrespeitosos com quem quer que seja. Também não serão publicadas
mensagens cujo teor possa ferir a honra ou a dignidade de terceiros, ou constitua
crime de qualquer espécie, haja vista a existência dos canais oficiais competentes.
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