RELATÓRIO I FÓRUM DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Em 31 de outubro de 2019 realizou-se o I Fórum da Assistência
Estudantil da UFOP, das 8h às 17h, no auditório da Escola de Nutrição e
na Escola de Direito, Turismo e Museologia - EDTM.
O Fórum contou com a participação de 54 pessoas entre discentes,
técnicos administrativos, docentes e comunidade externa..
O Fórum iniciou com uma mesa de abertura composta pela Reitora
Cláudia Marliere, pela Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Comunitários e
Estudantis - Prace, Sabrina Magalhães Rocha, e pela ex-Presidente do
Diretório Central de Estudantes - DCE - UFOP, Tamires Aquino.
A segunda mesa, composta por Sabrina Magalhães Rocha, pelos
servidores da Prace, Rafael Magdalena e Priscila Sena Gonçalves, e pela
representante da UNE Paula Silva, discutiu o histórico da Política de
Assistência Estudantil na UFOP, o a avaliação do Programa Nacional de
Assistência Estudantil - PNAES na UFOP, , o Comitê Permanente de
Assistência Estudantil - COPAE e as eleições do corpo discente, e a atual
conjuntura da política de assistência estudantil no Brasil.A parte da
manhã foi finalizada com debate e discussões sobre as temáticas
discutidas.
Durante a tarde foram realizados os grupos de trabalho, que
discutiram sobre os programas e serviços existentes na UFOP, e
elaboraram propostas de melhorias para a área, em uma discussão ampla
de diversos setores da UFOP, discentes e comunidade externa.
As proposições desses GTs estão consolidadas abaixo e serão
pautadas no COPAE.
GT Assistência Prioritária:
1- Reformular o material de divulgação de acesso aos programas de
Assistência Estudantil.
2-Maiores oportunidades de Bolsas de Desenvolvimento Institucional.

Moradia estudantil:
1-

Discutir proposta de acolhimento imediato para o ingressante no

âmbito da Política de moradia.
2-

Pensar na construção de moradias estudantis específicas para

estudantes que tenham filhos.
3-

Acelerar o processo de ingresso nas moradias.

4-

Revisar os Regimentos das moradias estudantis.

Restaurante Universitário:
1- Acesso gratuito ao RU de ingressantes por cota renda até que a sua
avaliação seja concluída.
2- Regulamentar o acesso de filhos das(os) estudantes bolsistas ao
RU.
Transporte:
1-

Repensar sobre a volta da bolsa transporte;

2-

Articular com as prefeituras de Ouro Preto e Mariana sobre a

possibilidade de transporte para as(os) estudantes ou ainda uma
possível redução no valor da passagem.
GT Apoio e acompanhamento:
1. Fortalecer Rede de Comunicação Institucional entre os profissionais
envolvidos na Política de Assistência Estudantil.
2. Incentivar criação de espaços de diálogo em rede: docentes e
docentes e docentes e discentes.
3. Fortalecer o papel dos docentes, técnicos e demais colaboradores
em relação ao acolhimento e direcionamento das demandas de saúde
mental.
4. Fomentar espaços de escuta e acolhimento para discentes
ingressantes, em parceria com Centros Acadêmicos.

GT Inclusão e Diversidade
1. Trabalhar em rede (professores, Colegiados e Departamentos da
UFOP), trazendo-os para a discussão, pensando em agentes de inclusão
para além dos setores envolvidos NEI/PRACE.
2. Fomentar a inclusão dos alunos com núcleo familiar diversificado e
desenvolver ações para inseri-los no campo acadêmico, não deixando de
considerar as Políticas de Ação Afirmativa e os novos paradigmas trazidos
pela sociedade, que são inseridos na Comunidade Acadêmica.
3. Trabalhar a mobilização e sensibilização das temáticas da inclusão
e diversidade nos concursos públicos, incluindo Legislação e bibliografias
específicas nos conteúdos programáticos para os novos servidores de
nossa Instituição.
GT Promoção e Prevenção
1. Agenda mais visível de eventos e ações, com divulgações nas
mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp Institucional.
2. Apoiar a promoção de eventos culturais na Universidade.
3. Aproximação com os cursos de Educação Física, Artes, Música para
ações nos outros Campi.
4. Transformação dos espaços isolados em corpo Institucional (como
manter os projetos que já existem?).
5. Flexibilização para o atendimento ao aluno trabalhador (até 22h e
finais de semana).
6. Assistência com programas e serviços especializados às alunas
mães.
7. Articulação com a Ouvidoria Atenas (divulgação).
8. Ampliação do quadro de servidores da Política de Assistência
Estudantil.
9. Levantamento de dados das demandas que se apresentam na área
da saúde mental.
10. Serviços do Centro de Saúde agendarem seus atendimentos em
Mariana.

O evento foi divulgado no site da UFOP e a descrição detalhada pode
ser acessada clicando aqui.

Após o evento foi enviado certificado e ficha de avaliação para todos

os participantes.

