
BOLETIM
ESTUDANTIL

J A N E I R O  2 0 2 2  |  V O L .  I

RETROSPECTIVA 2021 
DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

(PROAES)



BOLETIM
ESTUDANTIL

J A N E I R O  2 0 2 2  |  V O L .  I

RETROSPECTIVA 2021 
DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PROAES)

BOLSA DE APOIO EMERGENCIAL -
PÁG. 2

PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL - PÁG. 3

TROCA DE CHROMEBOOK NOS
PÓLOS DE NITERÓI E NO INTERIOR -
PÁG. 4

CURSO SEMIPRESENCIAL DE
PRIMEIROS SOCORROS - PÁG. 5

CARTILHA COM ORIENTAÇÕES
PARA O CUIDADO COTIDIANO - PÁG.
6

CONTEÚDOS PARA MANTER A
MOTIVAÇÃO NOS ESTUDOS - PÁG. 7

PESQUISA SOBRE EFEITOS DA COVID-
19 É REALIZADA COM OS
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO  -
PÁG. 8

ATENDIMENTO DE ESCUTA
PSICOLÓGICA - PÁG. 10

DIVULGAÇÃO DA CARTILHA SOBRE O
PROGRAMA INTEGRADO DE
INCLUSÃO DIGITAL E BOLSA
ACOLHIMENTO PARA ALUNOS
INGRESSANTES 2021.1 - PÁG. 12



BOLETIM
ESTUDANTIL

J A N E I R O  2 0 2 2  |  V O L .  I

RETROSPECTIVA 2021 
DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

RODAS DE CONVERSA SÃO
REALIZADAS COM DISCENTES
SOBRE O TEMA AUTOESTIMA E
AUTOIMAGEM - PÁG. 13

PRÊMIO DE RECONHECIMENTO
ACADÊMICO 2020 - 2021  - PÁG. 13

APOIO PEDAGÓGICO AO
ESTUDANTE - PÁG. 14

O PROGRAMA INTEGRADO DE
INCLUSÃO DIGITAL E APOIO À
ATIVIDADES ACADÊMICAS
ATENDE MAIS DE MIL ALUNOS -
PÁG. 15

IV SEMINÁRIO SETEMBRO
AMARELO - UFF - PÁG. 15

IX SEMANA DE
DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO
- PÁG. 16

RODAS DE CONVERSA COM
ALUNOS INGRESSANTES - PÁG. 17

HOMENAGEM AOS ALUNOS DO
PRÊMIO DE RECONHECIMENTO
ACADÊMICO 2020 - PÁG. 17

ATENDIMENTOS AOS ALUNOS PCD -
PÁG. 18

GRUPO DE GESTÃO DO TEMPO -
PÁG. 18

ABERTURA DE EDITAL PARA O
AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA
MANUTENÇÃO ACADÊMICA DOS
LICENCIANDOS DOS PROGRAMAS
PIBID E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA -
PÁG. 19

ENCONTRO COM PROFESSORES E
COORDENADORES DE CURSO SOBRE
TDAH - PÁG. 19

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES -
PÁG. 20



EDITORIAL

A PROAES começa o ano de 2022
com o retorno do Boletim Estu-
dantil e uma retrospectiva de
todas as ações realizadas no ano
de 2021.
Sabemos que devido a pandemia
da Covid-19 passamos mais de um
ano longe da nossa universidade e
da convivência com alunos,
professores, técnicos e amigos. 
Durante esse período, somamos
forças e buscamos agir de forma
online para minimizar os impactos 
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JANEIRO

No começo do ano, a Pró- Reitoria
de Assuntos Estudantis abriu
inscrições para o Programa Bolsa de
Apoio Emergencial 2021. 
O Programa é o único edital aberto
em fluxo contínuo, ou seja, a
qualquer momento o estudante
pode se inscrever. 

BOLSA DE APOIO EMERGENCIAL
Apoio prevê atender alunos por três meses
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ESCUTA PSICOLÓGICA
Psicólogas realizam atendimento pontual 

 O serviço realizado pela Divisão de
Atenção à Saúde do Estudante
(DASE) vinculada à Coordenação de
Apoio Social e à Pró Reitoria de
Assuntos Estudantis prevê
atendimento pontual, para auxiliar o
estudante de graduação a vivenciar
da melhor forma possível questões
emocionais que tenham surgido no
período da pandemia Covid-19. 

As vagas são abertas mensalmente
com escuta psicológica e
acolhimento de questões relacio-

nadas ao isolamento e outras
formas de interação social.

Neste edital são consideradas
situações emergenciais de
estudantes do campus Niterói e
dos Campi em Expansão de cursos
presenciais, que apresentam
extrema dificuldade socioe-
conômica. 



FEVEREIRO

Os editais do Programa Integrado
de Inclusão Digital e Apoio às
Atividades Acadêmicas do
Programa Bolsa Acolhimento tem
como objetivo apoiar os
Estudantes Ingressantes e
colaborar com o Auxílio
Emergencial Covid-19. 
A Bolsa Acolhimento para alunos

ABERTURA DE EDITAIS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

Vários editais são divulgados para apoiar discentes
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ingressantes concede recursos
financeiros mensais aos estudan-
tes regularmente matriculados
nas disciplinas do primeiro
período dos cursos de graduação,
modalidade presencial, e que se
encontram em situação de
vulnerabilidade socioeconômica. 



FEVEREIRO

A Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis realizou a aquisição
de mais de quinhentos
chromebooks para atender aos
alunos durante o ensino remoto,
ocasionado pela pandemia da
Covid-19, nos campi de Niterói e
do Interior. A troca dos
Chromebooks anteriores, que
foram alugados, ocorreu nos
meses de fevereiro e março de
2021. 

TROCA DE CHROMEBOOK NOS PÓLOS DE NITERÓI E NO
INTERIOR

Alunos precisaram trocar chromebooks alugados
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MARÇO

CADASTRO DE ENTIDADES ESTUDANTIS
Mais de 100 cadastros são realizados

Em março de 2021, a PROAES
realizou um mapeamento das
entidades estudantis - diretórios
acadêmicos, centros acadêmicos,
empresas juniores e outros outros
para dar visibilidade aos projetos, 

possibilitando o contato entre os
alunos, e expandindo a divulgação
de atividades realizadas nos
campi da Universidade Federal
Fluminense.



O projeto Curso Semipresencial
de Primeiros Socorros é
realizado pelo NEPUr (Núcleo de
Ensino e Pesquisa em Urgência
da Universidade Federal Flumi-
nense) em parceria com a
PROAES (Pró-Reitoria de Assun-
tos Estudantis).
Em virtude da pandemia Covid-
19, foram realizadas algumas 

CURSO SEMIPRESENCIAL DE PRIMEIROS SOCORROS
Curso é readaptado para o Ensino Remoto
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MARÇO

adaptações na didática empre-
gada. Assim, o curso passou a ter
caráter remoto em toda a sua
extensão.
A cada edição do curso, são
elaboradas novas adaptações e
feedback dos alunos e todo
material foi disponibilizado na
plataforma de ensino a distância.

ATENDIMENTO DE ESCUTA E CUIDADO FEMININO
Alunas são beneficiadas com escuta de profissionais

Para acolher as alunas da
universidade e suas demandas no
ambiente universitário relacio-
nadas às questões de saúde
feminina, cuidado familiar, auto-

cuidado e outras necessidades,
foi criado um espaço de escuta
das questões femininas que tem
impactado positivamente a
vivência universitária.



Setores da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis criam a
cartilha de saúde mental que
trata sobre os cuidados cotidia-
nos durante a quarentena em
virtude da pandemia Covid-19. 
A cartilha apresenta várias dicas
para que a comunidade acadê-
mica possa aproveitar o momen-
to em casa, aprender de forma
divertida e, também, para se
proteger. Nela é possível
encontrar orientações, as redes
 

CARTILHA COM ORIENTAÇÕES PARA O CUIDADO COTIDIANO
Projeto visa estimular o autocuidado
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ABRIL

de atendimento on-line, sites de
cursos e vídeo-aulas, filmes, e-
books, todos gratuitos.

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE PREVENÇÃO
PARA AS MORADIAS ESTUDANTIS NO COMBATE A COVID-19

Residentes recebem apoio da PROAES

De acordo com as restrições e
isolamento social, a Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis
(PROAES) investiu em ações para
apoiar os alunos bolsistas, prin-
cipalmente os alunos residen-

tes das Moradias Estudantis de
Niterói e Rio das Ostras. Foram
distribuídos alimentos, álcool em
gel e máscaras para proteger os
discentes no combate à pan-
demia.



Devido ao aumento das
demandas estudantis referentes
à organização dos estudos no
período da pandemia e da reali-
dade das aulas remotas, a
PROAES desenvolveu um conteú-
do desta vez sobre: "Como
manter a motivação nos estu-
dos?". Trata-se de um material
com dicas que pode ajudá-lo
nessa caminhada.

Juntos somos mais fortes!

CONTEÚDOS PARA MANTER A MOTIVAÇÃO NOS ESTUDOS
Conteúdos sobre motivação ajudam alunos durante o semestre
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ABRIL

UFF ATIVA REALIZA AÇÕES COM TREINADORES E ATLETAS DE
FORMA REMOTA

Atividades são reformuladas no período remoto

A Bolsa UFF Ativa é um dos
programas da Pró-reitoria de
Assuntos Estudantis que tem
como objetivo incentivar a moda-
lidade esportiva de atletas dentro
da universidade.
Várias mudanças foram necessá-

rias para atender as demandas de
estudos e treinos. 
Inicialmente de forma autônoma,
os coordenadores de cada moda-
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lidade promoveram as atividades
físicas dentro de casa para os
nossos atletas, com incentivos,
sugestões, e em alguns casos or-

ganizações elaboradas de
planilhas, vídeos gravados e
orientações individualizadas.

MAIO

PESQUISA SOBRE EFEITOS DA COVID-19 É REALIZADA COM OS
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO

Pesquisa mapeia a situação de alunos

Desde que foi declarada a
pandemia COVID-19, as aulas
foram suspensas e os estabele-
cimentos fecharam para inibir a
propagação do vírus, com a
necessidade de fazer o isolamen-

to social. 
A pesquisa foi realizada para
compreender a realidade dos
estudantes e assim, realizar
ações para diminuir os impactos
sociais.

PESQUISAPESQUISAPESQUISA
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JUNHO

PREPARATIVOS PARA O ACOLHIMENTO ESTUDANTIL 2021.1
Vídeos e fotos são compartilhados por outros projetos

Com a continuação das
atividades de forma remota, a
Divisão de Assuntos Acadêmicos
(DAA), cria o acolhimento assín-
crono, apresentando a universi-
dade através de vídeos e fotos
em suas redes sociais.

Foi organizada a Semana de
Exposição para os calouros,
apresentando as oportunidades
e os projetos que a universidade
oferece, com vídeos para serem
acessados a qualquer momento,
em nossas redes sociais.

PROGRAMA PODE FALAR
Projeto apoia jovens

A Unicef, com o apoio de outras instituições brasileiras, incluindo o
Centro de Valorização da Vida (CVV), parceiro da nossa Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis, lançou o Programa “Pode Falar”. Um canal
anônimo de escuta, no whatsapp, destinado a adolescentes e jovens
entre 13 e 24 anos, o objetivo é reduzir a violência e abuso infanto-
juvenil, autolesões, tentativas e finalizações de suicídio, de forma
confidencial e gratuito. 
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JUNHO

ATENDIMENTO DE ESCUTA PSICOLÓGICA
Mais de 840 alunos atendidos entre 2020 a 2021

Desde que foi aberto o projeto de
escuta psicológica, um serviço 
 oferecido pela Divisão de
Assistência à Saúde do Estudante
(DASE), vinculada à Coordenação
de Apoio Social (CAS), da Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis
(PROAES), na modalidade aten-
dimento pontual.

Mais de 340 alunos foram
atendidos entre janeiro de 2020
e abril de 2021, totalizando 861
atendimentos no período, uma 

vez que cada aluno inscrito pode
necessitar de até 3 encontros de
acordo com seu caso e avaliação do
profissional.

SEMANA DE ACOLHIMENTO ESTUDANTIL 2021.1
Acolhimento é realizado se forma assíncrona

Driblando as limitações e difi-
culdades que o contexto pandê-
mico nos trouxe, a Divisão de
Apoio Acadêmico (DAA), realizou o
evento de recepção aos alunos
que contou com uma progra-
mação extensa de forma 

virtual e remota. As atividades
foram organizadas a partir das
boas-vindas do reitor Antônio
Cláudio da Nóbrega e do Pró-
reitor da PROAES Leonardo
Vargas, com aapresentação do
memorial de fotos, dos vídeos so-
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JUNHO

bre os acolhimentos anteriores, e
também dos vídeos de
apresentação dos projetos e
atividades desenvolvidas na UFF.

As postagens foram realizadas nas
mídias sociais (Facebook e Insta-
gram) e no canal do YouTube, no
perfil da PROAES, para possi-
bilitar fácil acesso de qualquer
lugar ou horário, além de dicas e
perguntas para interação entre os
alunos calouros e veteranos.

Realizamos também o Quiz
Interativo, onde os alunos
puderam avaliar o seu
conhecimento sobre as
oportunidades ofertadas pela
nossa universidade. Foi divulgado
também o Guia de Calouros
atualizado, com informações
básicas sobre as Pró-Reitoras, os
Setores, os Programas, as Bolsas
e Auxílios.
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JUNHO

DIVULGAÇÃO DA CARTILHA SOBRE O PROGRAMA
INTEGRADO DE INCLUSÃO DIGITAL E BOLSA ACOLHIMENTO

PARA ALUNOS INGRESSANTES 2021.1
Cartilha é criada para tirar dúvida de alunos

A Pró-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis/Coordenação de Apoio So-
cial (CAS)/Divisão de Programas
Sociais (DPS) criaram uma cartilha
sobre o Programa Integrado de
Inclusão Digital e Bolsa Aco-
lhimento para estudantes in-
gressantes 2021.1.

O objetivo do documento é
apresentar as bolsas que são parte
do Programa Integrado, bem
como tirar possíveis dúvidas sobre
inscrição e documentação que
possam surgir na leitura dos
editais.

DOAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A MORADIA
ESTUDANTIL DE NITERÓI É RECEBIDA PELA PROAES

Laboratório é equipado com computadores

Foram instalados quarenta (40)
computadores, cedidos pelo reitor
Antônio Cláudio da Nóbrega, para
a implementação do Laboratório
de Informática da Moradia Estu-
dantil localizada no Campus do
Gragoatá, em Niterói.

A ação beneficiou os alunos
residentes com acesso, contri-
buindo, assim, com sua apren-
dizagem e a permanência em seus
estudos durante o semestre letivo



acordo com o Programa de Prê-
mios de Incentivo Acadêmico, nº.
01, de 06 de julho de 2015.
São concedidas três honrarias:
Prêmio de Reconhecimento Aca-
dêmico, Menção Honrosa de Mé-
rito Acadêmico e Excelência Aca-
dêmica.
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JULHO

RODAS DE CONVERSA SÃO REALIZADAS COM DISCENTES
SOBRE O TEMA AUTOESTIMA E AUTOIMAGEM

Alunos praticam atividades reflexivas

A Roda de conversa feminina
online com o tema Autoestima e
Autoimagem é realizada por uma
psicóloga. São tecidas reflexões
sobre reconhecermos nosso corpo
como o território que ocupamos,
como construímos nossa auto-
imagem e autoestima, a posi-
tividade tóxica e, ao final, uma
prática reflexiva sobre a mandala
da autoimagem.

PRÊMIO DE RECONHECIMENTO ACADÊMICO 2020 - 2021
Premiação é esperada pelos discentes

O Prêmio de Reconhecimento
Acadêmico, organizado pela Di-
visão de Apoio Acadêmico (DAA),
trata da premiação do mérito do
estudante de graduação presen-
cial a ser entregue no segundo se-
mestre do ano em curso, de acor-

A ação faz parte do serviço de
Saúde e Cuidado Feminino ofere-
cido pela Divisão de Atenção à
Saúde do Estudante (DASE), da
Pró-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis (PROAES)
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JULHO

APOIO PEDAGÓGICO AO ESTUDANTE
Alunos são beneficiados com as ações

O projeto elaborado pela Divisão
de Apoio Acadêmico (PROAES -
DAA) encontra-se em execução
desde julho de 2021 oferecendo
Atendimento Pedagógico e Orien-
tação Educacional aos estu-
dantes de graduação presencial
que apresentam alguma neces-
sidade educacional especial ou
demanda específica e aos do-
centes da UFF que necessitem de
alguma orientação pedagógica.
O atendimento vem ocorrendo
semanalmente ou quinzenalmente
mediante agendamento prévio
através do e-mail: pedagogi
co.proaes@id.uff.br a ser solicita-
do pelo estudante ou pela coorde-
nação de curso com o assunto:

“Agendamento Apoio Pedagógico
ao Estudante”. Busca-se oferecer
à comunidade universitária o
diálogo entre pessoas, subje-
tividades e experiências sobre
situações cotidianas e temas
relacionados aos desafios, dú-
vidas, demandas e conquistas
presentes no dia a dia da
universidade.
O projeto marca sua presença
ainda através de Rodas de
Conversa e Encontros presenciais
e remotos com a mediação da
PROAES (DAA), com a partici-
pação de alunos, professores e
diferentes profissionais.
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AGOSTO

O PROGRAMA INTEGRADO DE INCLUSÃO DIGITAL E APOIO
À ATIVIDADES ACADÊMICAS ATENDE MAIS DE MIL ALUNOS

Editais são reelaborados durante a pandemia da Covid-19

Devido ao momento pandêmico
no qual estamos vivendo, a
Universidade Federal Fluminense
(UFF), por meio da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis (PROAES) e
com o apoio do Reitor Antônio
Cláudio, criou o Programa Inte-
grado de Inclusão Digital e Apoio à 

Atividades Acadêmicas, Apoio
Emergencial para Acesso à
Internet e Apoio para Empréstimo
Emergencial de Chromebook e
Similares, as ações são medidas
para auxiliar os alunos durante o
ensino remoto
Os editais foram lançados desde o
semestre de 2020.1 foi funda-
mental para a continuação dos
estudos de discentes em situação
de vulnerabilidade socioeconô-
mica.

IV SEMINÁRIO SETEMBRO AMARELO - UFF
Divulgação científica aumenta durante o Setembro Amarelo

No ano de 2021, foi realizado mais
um evento sobre o “Setembro
Amarelo” e desta vez com a
publicação dos Anais, como forma
de valorizar e divulgar o conhe-

cimento científico produzido no
contexto da pandemia.
O tema foi "Do Luto à Luta” e
abordará cinco questões prin-
cipais: i) políticas públicas/vigi-



16

AGOSTO

vigilância em saúde e suicídio; ii)
isolamento e suas diversas pro-
porções na pandemia; iii) o valor
da vida; iv) o luto e seus pro-
cessos; v) a luta no campo da
saúde.
Os trabalhos dentro dos critérios
estabelecidos foram avaliados e
publicados.

IX SEMANA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO
Atividades são reformuladas com o apoio de docentes

Durante a Agenda Acadêmica
realizada pela UFF, aconteceu a IX
Semana de Desenvolvimento Aca-
dêmico organizada pela Divisão de
Apoio Acadêmico (DAA). No ano
de 2021, não foram realizadas duas
etapas como é de costume.
Diferente dos outros anos, os(as)
professores(as) orientadores(as)

dos projetos da Bolsa de
Desenvolvimento Acadêmico tive-
ram a oportunidade de minis-
trarem atividades como minicur-
so, live, roda de conversa, semi-
nário, dentre outras atividades.

SETEMBRO
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RODAS DE CONVERSA COM ALUNOS INGRESSANTES
Alunos contam suas experiências e dividem angústias

As Rodas de Conversa, organiza-
das pela Divisão de Apoio Acadê-
mico (DAA) e pela Divisão Apoio à
Saúde do Estudante (DASE) opor-
tunizaram a discussão de temas
como planejamento e organização
dos estudos, ansiedade, moti-
vação, procrastinação, questões
familiares e incerteza quanto ao
curso escolhido e outras experiên-

cias sobre questões presentes no
seu cotidiano que, de alguma ma-
neira, afetaram a inserção destes
novos alunos na universidade. 
A atividade contou com o apoio e
orientação de psicóloga, psiquia-
tra e técnicos em assuntos educa-
cionais da PROAES.

SETEMBRO

HOMENAGEM AOS ALUNOS DO PRÊMIO DE
RECONHECIMENTO ACADÊMICO 2020

Vídeo com os premiados faz sucesso

A Divisão de Apoio Acadêmico -
DAA/PROAES realizou uma home-
nagem aos alunos contemplados
no Prêmio de Reconhecimento
Acadêmico com um vídeo in-
cluindo declarações de alguns
deles. O conteúdo foi lançado no
canal oficial da Pró-Reitoria de As-
suntos Estudantis no Youtube. 
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ATENDIMENTOS AOS ALUNOS PCD
Cerca de 42 alunos são assistidos

A Secretaria de Acessibilidade e
Inclusão, vinculada à Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis, realiza
diversas ações e apoio ao estu-
dante com deficiência,  regular-

OUTUBRO

GRUPO DE GESTÃO DO TEMPO
Controle e administração são fundamentais na vida acadêmica

O Grupo Gestão do Tempo,
formado pela Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis através da
Divisão de Atenção à Saúde do
Estudante - DASE/CASA, surge
com a ideia de pensar no tempo
para além das agendas e das listas
de tarefas. Tem a proposta de
contribuir gradativamente, em uma  

mente matriculado nos cursos de
graduação presencial.
Foram atendidos quarenta e dois
(42) alunos que são assistidos
pelo Programa Bolsa Apoio à
Inclusão

NOVEMBRO

série de encontros, para o es-
tudante conquistar uma vida mais
mais equilibrada, com tempo para
realizar seus sonhos, e uma vida
que contemple as dinâmicas de
alunos.
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ABERTURA DE EDITAL PARA O AUXÍLIO EMERGENCIAL
PARA MANUTENÇÃO ACADÊMICA DOS LICENCIANDOS DOS

PROGRAMAS PIBID E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
Editais são criados para apoiar discentes

O edital tem como objetivo
conceder aos estudantes bolsistas
licenciados do PIBID e RP  da UFF
em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, auxílio financei-

NOVEMBRO

ENCONTRO COM PROFESSORES E COORDENADORES DE
CURSO SOBRE TDAH

O encontro gerou uma Rede Colaborativa

O encontro foi realizado com pro-
fessores e coordenadores de curso,
com o tema "O estudante com Tra-
nstorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH) na Univer-
sidade". 

ro, visando ampliar e demo-
cratizar as condições de perma-
nência dos estudantes da UFF
com a finalidade de propiciar a
qualidade da formação e o su-
cesso acadêmico.

Além da presença do professor,
médico psiquiatra, Jairo Werner,
tivemos os professores de diver-
sos cursos que representaram os
pólos de Niterói, Volta Redonda,
Macaé, Rio das Ostras, Santo An- 
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NOVEMBRO

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
Setores da universidade se reúnem para finalizar 2021

Fechamento das atividades e reu-
niões para planejar e projetar novas
ações para o ano de 2022. 

Antônio de Pádua, Friburgo,
Petrópolis, Campos dos Goyta-
cazes e Angra dos Reis, com
importantes reflexões e diálogos.
O resultado é a criação de uma
Rede Colaborativa de apoio e
trocas, entre professores, que
possibilitem práticas que facilitem
o melhor desempenho e maior
inclusão dos estudantes com
diferentes de-mandas.

DEZEMBRO



Divisão de Apoio Acadêmico (DAA): 
caa.proaes@id.uff.br/ proaes@id.uff.br;

Coordenação de Apoio Social (CAS): 
apoiosocialproaes@gmail.com;

Divisão de Programas Sociais (DPS): 
dps.cas.proaes@id.uff.br;

Divisão de Serviço Social (DSS): 
servicosocial@proaes.uff.br;

Divisão de Atenção à Saúde do Estudante (DASE):
dase.cas.proaes@id.uff.br;

Secretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI):
sensibilizauff@gmail.com;

Programa de Apoio ao Estudante Estrangeiro (PEC-G):
pecg@proaes.uff.br;

Setor de Divulgação de Eventos: divulgaproaes@gmail.com
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INFORMAÇÕES DE CONTATOS

CONTATO PARA INFORMAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS
DE SUPORTE AO ESTUDANTE

Todos os atendimentos estão sendo realizados apenas por e-mail.

mailto:proaes@id.uff.br
mailto:pecg@proaes.uff.br


INSTAGRAM: https://www.instagram.com/proaes/
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NOSSAS REDES SOCIAIS

FACEBOOK: https://pt-br.facebook.com/proaesuff/


