Relatório II Fórum de
Assistência Estudantil da UFOP
Nos dias cinco (5) e dez (10) de novembro de 2020 ocorreu, de forma remota, o II Fórum de
Assistência Estudantil da UFOP com o tema “Universidade e Assistência Estudantil: desafios
para o acesso e permanência”. O Fórum contou com a participação de 174 pessoas
inscritas, sendo 62,1% discentes, 3,4% docentes, 15,5% técnicos-administrativos em
educação e 19% da comunidade externa.
No dia 5 de novembro, o evento teve início com a mesa de abertura com a participação de
Adilson Pereira dos Santos, pró-Reitor adjunto da PROGRAD, representando a Reitora da
Universidade Federal de Ouro Preto, Natália de Souza Lisboa, pró-Reitora da PRACE, Priscila
Sea Gonçalves, presidenta do COPAE, Kátia Lenina Rosa, coordenadora do DCE, mediada
por Mauro César de Castro, secretário do DCE.
Após a mesa de abertura, houve a mesa temática “Universidade e Assistência Estudantil:
desafios para o acesso e permanência” com a participação da professora Simone Eliza do
Carmo Lessa. Por meio dessa explanação, o primeiro dia do Fórum foi marcado por uma
discussão rica das mais diversas questões relativas aos desafios, tensionamentos e anseios
para efetivação da política de assistência estudantil nas Universidades. O primeiro dia do II
Fórum está disponível no YouTube, no canal Núcleo de transmissão intitulado II Fórum de
Assistência Estudantil.
No dia 10 de novembro, pela manhã, reuniram-se os Grupos de Trabalho (GT’s) de apoio e
acompanhamento, promoção e prevenção, assistência prioritária e inclusão e diversidade.
Os GT’s discutiram as políticas, os projetos e serviços já conquistados na UFOP. Além disso,
houve uma revisão dos encaminhamentos do I Fórum, atualizando-os para a atual
conjuntura. As proposições e adequações desses GT’s estão elencadas abaixo e serão
pautadas no COPAE.
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GT APOIO E ACOMPANHAMENTO
Propostas aprovadas como prioritárias1:
Proposta 3:

pensar em estratégias institucionais para os casos relacionados à saúde
mental, principalmente, aos transtornos mentais graves;

Proposta 6:

verificar possibilidades de estabelecer convênios com a rede de saúde nos
campis de João Monlevade e Mariana, nos moldes do que já existe em Ouro
Preto por meio do Centro de Saúde;

Proposta 2:

criar canal de comunicação institucional a partir de redes sociais, Instagram
por exemplo, e/ou aplicativos de troca de mensagens, como Whatsapp, a
fim de aproximar ainda mais da comunidade acadêmica;

Demais propostas:
Proposta 1:

Aperfeiçoar a comunicação eletrônica entre a plataforma Cpae e bolsista,
principalmente relacionada a validade das bolsas;

Propostas excluídas:
Proposta 4:

Convite para famílias dos discentes participarem do Fórum de Assistência
Estudantil, como forma de reconhecer o papel deles no acompanhamento
dos filhos.

Proposta 5:

Possibilidade de ensino remoto para discentes com Transtornos Mentais
graves realizarem acompanhamento próximo ao seu grupo familiar.

1 As propostas prioritárias foram eleitas para serem tratadas com prioridade pelo COPAE.
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GT PROMOÇÃO E PREVENÇÃO
Propostas aprovadas como prioritárias:
Proposta 6:

discussão e implementação de condições de permanência para mães/pais
estudantes; estabelecer parcerias com creches municipais – discutir junto
às(aos) estudantes público-alvo;

Proposta 5:

parceria entre a PRACE e PROEX para desenvolvimento de projetos sobre a
saúde mental dos estudantes, lazer, cultura, projetos para mães estudantes
e das comunidades onde a UFOP se insere, bem como as Atléticas, o curso
de Educação Física, Artes Cênicas e Música. Vale considerar o
encaminhamento do I Fórum “levantamento de dados das demandas que
se apresentam na área da saúde mental”2.

Proposta 1:

edital de chamada pública de psicólogas(os) particulares para atendimento
com valor social às (aos) estudantes. Edital de credenciamento de
psicólogas(os) particulares para atendimento psicológico financiado pela
UFOP aos estudantes bolsistas;

Demais propostas:
2)

Agenda mais visível e integrada (PRACE/PROEX/DCE/CA/DA) de ações de prevenção e
promoção, especialmente as que ocorrem de forma remota – sugestão de criação de
uma lista de transmissão via WhatsApp com as representações estudantis;

3)

Ampliar a divulgação do Fórum de Assistência Estudantil da UFOP e do COPAE a fim de
ampliar a participação. Convite a agentes externos relacionados às temáticas
trabalhadas no Fórum a fim de proporcionar o debate e viabilizar parcerias, como
Secretarias de Saúde, órgãos da Assistência Social);

4) Ampliação das ações de rede dentro da UFOP e nos municípios, a fim de
aumentar a capilaridade e a visibilidade das ações desenvolvidas principalmente
pelas(os) estudantes;

2 O projeto ABRACE possui banco de dados disponível.
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5)

Continuar discussão sobre Serviços do Centro de Saúde e formas de atendimento
às(aos) estudantes de Mariana. Estabelecer parcerias como a que ocorre com a
Secretaria de Saúde de Ouro Preto nos demais municípios em que a UFOP se insere;

6)

Discussão sobre modelos de atendimento/flexibilização para o atendimento ao aluno
trabalhador (até 22h e finais de semana), após retorno presencial;

9)

Promover articulações visando a criação do curso de Psicologia na UFOP.
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GT ASSISTÊNCIA PRIORITÁRIA
Propostas aprovadas como prioritárias:
Proposta 15:

manutenção do auxílio inclusão digital pós-pandemia;

Proposta 6:

pensar na reserva de uma casa da moradia socioeconômica para
estudantes que tenham filhos ou viabilização do auxílio moradia para
atender essa demanda;

Proposta 12:

inserir nas repúblicas federais número mínimo de vagas para estudantes
que possuem critérios socioeconômicos, sem caráter temporário e
“batalhas”;

Demais propostas:
Transporte
1)

Pensar sobre o retorno do auxílio transporte;

2)

Articular com as prefeituras de Mariana e Ouro Preto sobre a possibilidade de transporte
para as(os) estudantes, meio-passe estudantil ou ainda uma possível redução no valor
da passagem dos transportes intra e inter municipais;

3)

Oferecer transporte para estudantes de Mariana para acessarem os serviços oferecidos
no Centro de Saúde, no campus de Ouro Preto;

Restaurante Universitário (RU)
1)

Ampliação

do

horário

de

fechamento,

para

acesso

dos

(as)

trabalhadores(as);
2)

Regulamentar o acesso de filhos(as) das(os) estudantes bolsistas ao RU;

Moradia estudantil:
1)

Revisar os regimentos das moradias estudantis;
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estudantes

2)

Reforçar o eixo moradia no PIDIC, visando realizar um acompanhamento psicossocial
junto aos estudantes, além de ações/oficinas que possibilitem reflexões sobre
convivência e questões históricas, sobre nossa memória social pela lente dos povos
tradicionais para problematizar o cenário de desigualdades sociais.

3)

Finalizar as moradias da Vila Universitária;

4)

Moradias federais: exclusivamente de caráter socioeconômico;

5)

Solicitação de mais servidores para trabalhar na área de moradia e lidar com a
demanda proposta no item 4;

Auxílio creche:
1)

Bolsa para mães/pais que possuem filhos(as);

2)

Projeto de extensão com o curso de Pedagogia. Organizar uma comissão institucional
junto às Pró-Reitorias da UFOP, DEEDU e CAPED, para discutir a criação do Centro
Pedagógico da UFOP, com um caráter socioeconômico e pedagógico;

Auxílio Inclusão Digital:
1)

Agilizar a publicação de editais de auxílio inclusão digital, para que a conclusão ocorra
antes do início das aulas;

Divulgação:
1)

Criação de redes sociais para ampliar ações desenvolvidas na PRACE, COPAE e
divulgação de eventos, fóruns, auxílios ofertados e política de assistência estudantil da
UFOP (como acessar as políticas);

Estratégias e desafios para enfrentamento dos cortes orçamentários:
1)

Construir um mapeamento das demandas de solicitação de acesso para os programas
da assistência estudantil, perfil do público, e volume de recursos necessários para
manter os programas. E consequentemente possibilitar a redução das desigualdades
sociais como é o propósito da Assistência Estudantil;

2)

Atuar em conjunto para manutenção de recursos, inclusive, com ações junto ao
Ministério Público de impugnação da definição de corte dos recursos;

6

GT INCLUSÃO E DIVERSIDADE
Propostas aprovadas como prioritárias:
Proposta 3:

ampliar e trazer os docentes, técnicos administrativos e terceirizados para as

discussões sobre inclusão e diversidade na Universidade;
Proposta 5:

divulgar para a comunidade acadêmica que as avaliações socioeconômico

contêm indicadores relacionados ao grupo familiar das pessoas LGBTQI+, pessoas com
deficiência, minorias sociais, e discutir no COPAE esse processo;
Proposta 4:

nas provas de concursos públicos da UFOP contemplar normativas

nacionais/legais sobre a inclusão e diversidade a fim que os futuros servidores já tenham
sensibilidade relacionada às questões inclusivas;

Demais propostas:
1)

Promover maior convivência universitária pensando no fomento e no diálogo para o
campo da inclusão e diversidade;

2)

Ampliar a interlocução e o diálogo com o campus de João Monlevade fomentando as
discussões sobre inclusão e diversidade para o ICEA;

6)

Mencionar nas normativas da PRACE, as legislações federais ou normas UFOP que
regulamentam ou exigem a apresentação de determinados documentos ou
procedimentos, de maneira que os discentes possam entender o motivo de cada
solicitação;

7)

Levar a discussão para as Pró-Reitorias, a fim de que discutam em fóruns regionais
fatores para a adaptação dos indicadores socioeconômicos no âmbito da inclusão e
diversidade.
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COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO:
Presidente:
Priscila Sena Gonçalves
Coordenação:
Alba Barreto Barbosa de França, Camila Silva Pereira Lara, Mauro Cesar de Castro Júnior.
Coordenadores dos GT:
Alba Barreto Barboza de França, Jacqueline Kelly Almeida Cunha; Adriene Santana, Marcelo
Dias de Santana; Carlos Eduardo Pereira, Ligia Carvalho Reis; Leandro Andrade Henriques,
Rafael Magdalena.
Equipe de organização do evento:
Gabriel Pereira Vieira, Gilcéia Freitas Magalhaes Leal, Greiciana Pertence Reis, Rafhael
Francis Freitas da Silva, Cassandra Justina Souza Maia, Júlia Ferreira Matos, Letícia Pereira
de Souza, Cláudio Henrique Miranda Horst, Jacqueline Kelly Almeida Cunha, Lucinéa de
Souza Pereira, Danielle Lacerda Sales, Marcos Vinicius Rodrigues da Silva, Mateus Henrique
do Couto, Katia Lenina da Silva Rosa, Raissa Rodrigues Marques, Amanda de Paula Oliveira.
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