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EDITORIAL
 Nos aproximamos do final de mais um 
ano e acima de qualquer diversidade, não deixou 
de ser um período produtivo para a UFF, dentro 
das condições possíveis.
 A Proaes termina 2017 com a sensação de 
metas alcançadas e mais, e ter conseguido inovar 
em diversos aspectos.
 Já temos novas propostas em andamento 
para o próximo ano e certamente, 2018 será de 
muitas novidades positivas para o estudante da 
UFF. Fará parte de nossa agenda a realização de 
muitos planos e metas para criar cada vez mais 
oportunidades ao estudante da UFF, contribuindo 
para a sua formação pessoal e profissional.
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 Nesta edição do Boletim Estudantil, no úl-
timo mês de 2017, preparamos uma retrospectiva 
com os principais destaques de nossa produção 
para vocês!

Boa leitura!

Dese jamos a todos 
um Fel iz Natal  e um 
próspero Ano Novo!
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Acolhimento Estudantil 
completou 10 anos com gincana 

e bolo para os calouros
O evento reuniu cursos e representações do universo acadêmico em um dia de integração e 
informação

 Dia 24 de março, na sexta-feira após o iní-
cio das aulas, a Proaes realizou na quadra do Insti-
tuto de Educação Física, no Campus do Gragoatá, o 
seu tradicional evento de recepção aos calouros, o 
Programa de Acolhimento Estudantil (PAE)
 O evento, que neste ano completa 10 anos, 
é o momento do primeiro contato do estudante 
com o universo acadêmico e se tornou tradição na 
UFF com a feira de recepção, que reúne projetos e 
representações estudantis.

Começamos recebendo os estudantes de graduação da UFF no 
1º semestre de 2017…

 Neste ano a equipe organizadora uniu a 
gincana e a feira de recepção em um único dia, 
com diversas atividades, envolvendo também a 
visitação de escolas de ensino médio, em parceria 
com o Projeto Conheça UFF.  Para finalizar o PAE, 
em comemoração aos 10 anos, o Restaurante Uni-
versitário preparou um grande bolo e o evento foi 
encerrado com a Banda Sabiazes, formada por 
universitários.

O curso de Hotelaria ganhou o primeiro lugar na disputa da gincana no Acolhimento de 2017.1
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Proaes lança pesquisa sobre 
permanência estudantil

A pesquisa sobre permanência traçou novas metas para a assistência estudantil

 com o objetivo de conhecer as dificulda-
des em permanência na UFF, a Proaes lançõu uma 
pesquisa, que ficou disponível para respostas até 
o mês de julho. Trouxe para a equipe Proaes mui-

tas questões que estão sendo trabalhadas com o 
intuito de criar novas vertentes para atender ao 
estudante de graduação em diversas áreas.

Proaes UFF abre leque de 
oportunidades a estudantes 
de graduação de todas as 

áreas de ensino
A Proaes oferece aproximadamente 2.900 bolsas e auxílios, além de Moradia Estudantil, Restaurante 
Universitário e outras ações extras que promovem a qualidade do ensino do estudante

 Uma remodelagem do Programa Bol-
sa Treinamento, integrando ações de apoio 
socioeconômico ao acadêmico, contribuindo 
para o desenvolvimento do estudante e garan-
tindo a sua permanência e conclusão de cur-
so com qualidade. São oferecidas 1.040 vagas.

Programa Bolsa de Desen-
volvimento Acadêmico:

Programa Bolsa de APOIO 
EMERGENCIAL:
 Atende ao estudante que apresen-
ta dificuldade socioeconômica que com-
promete a sua permanência e sua forma-
ção com qualidade. São oferecidas 20 vagas.

Programa Auxílio Alimentação 
para os estudantes das Unida-
des Acadêmicas fora da Sede:

 Atualmente são 340 bolsas. Para o período 
de 2018, serão ampliadas para 500 bolsas. Os es-
tudantes das Unidades Acadêmicas fora da Sede: 
Concede apoio financeiro mensal a estudantes 
de graduação presencial, situados em municípios 
fora de Niterói, auxiliando nas despesas com ali-
mentação. São oferecidas 540 vagas.
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Programa Bolsa de APOIO TRANS-
PORTE:

 Atende aos estudantes residentes em mu-
nicípios distantes de sua unidade acadêmica, 
suprindo as depesas diárias de deslocamento. A 
bolsa aumentou de R$250,00 para R$275,00 e são 
oferecidos 200 vagas.

Programa Auxílio Creche:

 Atualmente são 35 bolsas, a partir de 2018 
serão oferecidas 50 bolsas, atendendo aos estu-
dantes com filhos em idade de Educação Infantil 
(0 a 6 anos incompletos), nas despesas com cre-
che ou prestação de serviço similar. 

 Atende aos estudantes ingressantes nos 
cursos de graduação presencial propiciando re-
cursos financeiros para a sua manutenção na UFF 
durante o seu primeiro período letivo. São ofereci-
das 570 vagas.

Programa Bolsa Acolhimen-
to para Estudantes Ingres-
santes:

Programa Auxílio Moradia:

 Concede apoio financeiro mensal para 
atender aos estudantes que residem em cidades 
do interior do estado do Rio de Janeiro ou de ou-
tros estados, auxiliando em despesas com repú-
blica, vagas, pensionatos e etc. São oferecidas 250 
vagas, em 2018 aumentará para 350 vagas.

Moradia Estudantil - Gragoatá, Niterói - RJ.

Programa Auxílio Saúde:
 Concede recursos financeiro para auxiliar 
em despesas referentes à tratamentos médicos e/
ou odontológico de doenças crônicas ou emergen-
ciais. São oferecidas 35 vagas.

Programa Bolsa Apoio aos 
Estudantes com Deficiência:

 Atende aos estudantes de graduação com 
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deficiência motora, sensorial ou múltipla. O obje-
tivo é possibilitar ao estudante arcar com despe-
sas de deslocamento, aquisição de instrumentos 
pessoais indispensáveis e de apoio aos estudos. 
São oferecidos 40 vagas.   

Bolsa Promisaes:

 Cedida pelo MEC, tem o objetivo de fomen-
tar a cooperação técnico-científica e cultural 
entre o Brasil e os países com os quais mantém 
acordos – em especial os africanos – nas áreas de 
educação e cultura. Atende a 24 estudantes do ex-
terior.

Projeto Incluir:

 Atende aos estudantes estrangeiros visan-
do garantir a sua permanência na universidade. 
São oferecidos 39 bolsas.

 A Coordenação de Apoio Social concen-
tra um total de 2.593 bolsas de assistência estu-
dantil, para o próximo ano serão mais de 275 vagas 
a mais.
 Além desta Coordenação, a Proaes conta 
também com a Coordenação de Apoio Acadêmico, 
que utiliza verba do PNAES nas seguintes ofertas:

Programa de Acompanhamento 
Acadêmico:

 Propicia aos estudantes residentes da Mo-
radia Estudantil apoio acadêmico em disciplinas 
que apresentam dificuldades. São oferecidas 03 
vagas.

Programa de Apoio a Eventos:

 Criado para fornecer auxílio aos estudan-
tes na realização de eventos acadêmicos no am-
biente da UFF, tais como encontros, congressos e 
seminários. Foram concedidas este ano 270 bolsas.
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Programa Altos Estudos:

 O Programa foi criado com o objetivo de 
acelerar os estudos para alunos com altas habi-
lidades, colaborando, assim, para o crescimento  
qualificado da formação de pessoal de alto nível 
para o país. 
 Desta forma, além de experimentarem o 
ambiente de pesquisa e pós-graduação mais cedo, 
ao longo de sua formação, os estudantes apoiados 
abreviam o tempo de conclusão de sua graduação  
e pós-graduação stricto sensu por meio de uma 
trajetória curricular avançada e integradora. São 
oferecidas 35 vagas.

Programa de Material Didático:

 O objetivo do Programa é contribuir para a 
permanência e o bom desempenho dos estudan-

tes dos cursos de graduação, além de propiciar a 
utilização de material didático indispensável ao 
cumprimento do conteúdo programático neces-
sário para o acompanhamento das atividades 
propostas por disciplinas dos cursos de graduação 
da UFF. Foram concedidas este ano 52 bolsas.

Projeto Primeiros Socorros:

 A Proaes também apoia o Curso de Pri-
meiros Socorros, que já realizou a sua 10ª edição, 
e atende a diversos estudantes de várias áreas de 
ensino. São oferecidas 04 bolsas.

Projeto Turismo Social:
 Em parceria com o Curso de Turismo, o pro-
jeto oferece à estudantes visitas a pontos turísti-
cos. São oferecidas 5 bolsas.
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Programa de Processos For-
mativos:

 O Programa oferece oportunidades a estu-
dantes de trabalhar em diversos setores da Proaes. 
São oferecidas 50 bolsas.

Projeto STI:

 Em parceria com a superintendência  de 
Tecnologia e Informação, estudantes podem tra-
balhar na STI apoiando a equipe. São oferecidas 10 
bolsas.

Projeto UFF Ativa:
 Iniciativa que apoia as seleções de diversos 
times que representam a UFF em campeonatos 
pelo país. São Oferecidas 11 bolsas.

 Ao todo,  Coordenação de Apoio Acadêmi-
co ofereceu este ano 174 bolsas.
 Além disso, a Proaes, no ano de 2016, atra-
vés do Programa UFF Circular – Ônibus Urbano, 
possibilitou a circulação de 03 ônibus realizando 
o percurso pelos Campi da UFF em Niterói.
 Também utilizando os recursos do PNAES, 
a Proaes, na área de alimentação e nutrição, man-
tém o Restaurante Universitário (RU), através da 
Coordenação de Gestão de Restaurante Universi-
tário. Atualmente, o RU está presente no Campus 
do Gragoatá, Campus da Praia Vermelha, Reitoria, 
Faculdade de Veterinária e Hospital Universitário 
Antônio Pedro.
 O Restaurante Universitário, atende a uma 
demanda aproximada de 8.000 refeições diárias, 
adquiriu novos equipamentos que propiciaram 
à equipe um ganho em qualidade, melhoria da 
gestão do RU e principalmente, dinamismo nas 
etapas de produção. Dentre as aquisições estão as 
formas condicionadas, utensílios diversos de cozi-
nha e mobiliário para a área administrativa. Com 
isso, já é possível verificar que o nível de satisfação 
do usuário é de 90% de aprovação.
 A Moradia Estudantil, através da Coorde-
nação de Gestão de Moradia Estudantil concede 
vagas que atendem a 258 moradores em Niterói e 
48 em Rio das Ostras no ano de 2017. O ano de 2016, 
dos 43 estudantes de Rio das Ostras, 05 se forma-
ram e 27 moradores foram aprovados em 100% 
nas disciplinas inscritas. Em Niterói, dos 220 mo-
radores no ano de 2016, 17 se formaram, 111 foram 
aprovados em 100% das disciplinas inscritas e 09 
moradores estão em mobilidade acadêmica.
 O ano de 2017 veio com muitos planos e me-
tas para criar cada vez mais oportunidades ao es-
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tudante da UFF, contribuindo para a sua formação 
pessoal e profissional, fortalecendo sua formação 
para o exercício da cidadania.
 A Proaes, além de contar com um grande 
número de bolsas e auxílios para assistência estu-
dantil, realiza diversas ações extras de apoio aca-
dêmico.
 O órgão é referência para os discentes, visto 
como o primeiro lugar onde qualquer estudante 
deve visitar para se informar sobre o que pode 
aproveitar para melhoriar a qualidade dos estu-
dos. A Pró-reitoria completa 01 ano com uma pu-
blicação destinada exclusivamente ao estudante, 
o “Boletim Estudantil”, que divulga notícias per-
tinentes ao universo acadêmico dentro e fora da 
UFF.
 A Proaes também está presente na Agenda 
Acadêmica e Semana de Desenvolvimento Acadê-
mico, organizada pela Coordenação de Apoio Aca-
dêmico, apresentando os projetos desenvolvidos 
por estudantes de diversas áreas de ensino; ativi-

dades do PEC-G, Programa de Estudantes – Convê-
nio de Graduação; e Sensibiliza UFF, que realiza a 
Oficina de Libras. O PEC-G e o Sensibiliza perten-
cem à Coordenação de Apoio Social.
 Prêmios de Reconhecimento Acadêmico 
contempla estudantes que se destacam durante o 
ano.
 A meta é que para o ano de 2018, a Proaes 
desenvolva outros projetos e programas que abra-
cem a ampla diversidade que a UFF congrega.
 A Proaes possui uma divisão que atende 
exclusivamente à saúde do estudante. A equipe 
é composta por médico, psicólogos e auxiliar de 
enfermagem. Para entrar em contato, basta li-
gar para (21) 2629-5320 ou enviar um e-mail para
saudedoestudante@proaes.uff.br
O objetivo do DASE é criar estratégias que fomen-
tem o bem-estar do estudante, além de acolher 
e atender as demandas relativas à promoção da 
saúde e/ou, quando necessário, orientar os alunos 
com relação aos serviços da rede.

Prêmio de Graduação Proaes
Os prêmios valorizam a formação e o desempenho do estudante

 Os Prêmios de Graduação Proaes este ano 
reuniram as honrarias do Prêmio de Reconheci-
mento Acadêmico e a Menção Honrosa de Mérito 
Acadêmico.
 A iniciativa visa reconhecer mérito no de-
senvolvimento acadêmico do estudante no seu 
período acadêmico, valorizando a sua formação. 
A cerimônia de premiação foi realizada no dia 07 
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de novembro, às 18h, no Auditório do Instituto 
de Física, no Campus da Praia Vermelha. Foram 
premiados 49 estudantes por Reconhecimento 
Acadêmico e 09 estudantes por Menção Honrosa 

de Mérito Acadêmico. Pensando cada vez mais em 
nossos estudantes, a Proaes irá adquirir para o 
ano de 2018 um transporte adaptado.

Nós queremos falar com vocês!!!

Você já conhece a 
nossa Fanpage?

A Proaes tem diversos canais de comunicação com o destaque e um deles é a fanpage, no 
Facebook, onde o estudante pode ter acesso a diversas oportunidades

 Além da seção “Assuntos Estudantis”, no 
portal da UFF, a Proaes possui uma fanpage onde 
são divulgados editais, projetos, oportunidades 
internas e externas, e dicas para todas as áreas de 
ensino.
 A ideia é fazer do canal uma referência para 
o estudante sobre o que acontece pelo mundo, no 
universo acadêmico, com assuntos que contem-
plem a todos.
 Na fanpage o estudante da UFF encontra 
informação e espaço para dialogar e debater.
Vale lembrar também qie a Proaes tem um e-mail 
institucional onde os assuntos são redirecionados 
diretamente aos setores que podem responder: 
proaes@id.uff.br.

Curta e fique por dentro de tudo: 

www.facebook.com.br/proaesuff


