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A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC) 

desenvolve várias ações que visam a promover a assistência 

estudantil dentro da universidade, contribuindo para a permanência 

e o percurso acadêmico dos estudantes. Este Boletim, preparado 

pela Equipe PRAEC, vem descrever algumas delas. 

Restaurante Universitário - RU 

A Coordenadoria de Alimentação da 

PRAEC oferece, por meio do 

Restaurante Universitário, um programa 

de alimentação cujo objetivo principal é 

fornecer alimentação de qualidade, 

balanceada, variada e capaz de atender 

às necessidades nutricionais básicas da 

comunidade universitária. 
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Ações permanentes de assistência estudantil  
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Moradia Estudantil 

É um programa de assistência estudantil 

oferecido pela Coordenadoria de Moradia 

da PRAEC. Tem como objetivo fornecer 

moradia aos estudantes, priorizando 

aqueles com maior vulnerabilidade 

socioeconômica, a fim de atender às suas 

necessidades básicas. 

Atualmente, a Moradia Estudantil conta 

com 3 (três) blocos de apartamentos, 

totalizando 478 vagas destinadas aos 

estudantes de ambos os sexos, 

comprovadamente matriculados em 

cursos de graduação presenciais. 

 

 

 

 

Centro de Integração Universitária 

CIUNI 

O CIUNI é um complexo esportivo 

composto por piscina semiolímpica, 

quadra de voleibol de areia, quadra 

de peteca, quadra poliesportiva, 

campo de futebol e salão para 

realização de eventos. 

Sob a responsabilidade da 

Coordenadoria de Acessibilidade e 

Esportes da PRAEC, o CIUNI atende 

a toda a comunidade acadêmica que 

deseja praticar alguma atividade 

esportiva, seja como lazer e 

recreação, seja como preparação 

para competições. 
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Ambulatório 

Também sob a 

responsabilidade da 

Coordenadoria de 

Saúde, o Ambulatório 

tem por finalidade 

atender à demanda 

espontânea passível de 

solução em nível 

primário. O ambulatório 

presta atendimento 

médico nos três turnos: 

manhã, tarde e noite. 

 

Clínica 

Odontológica 

A Clínica Odontológica 

constitui uma parceria 

da PRAEC/UFLA com o 

UNILAVRAS, destinada 

ao atendimento de 

toda a comunidade 

acadêmica, na qual são 

realizados os 

procedimentos de 

atenção básica. 
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Núcleo de Saúde Mental - NSM 

Inserido na estrutura da Coordenadoria de Saúde da 

PRAEC, o NSM é um espaço dedicado às ações voltadas à 

promoção da saúde mental e melhoria da qualidade de 

vida da comunidade acadêmica. Possui como objetivo dar 

suporte a esse público em suas demandas relacionadas 

aos desafios da vida universitária. O serviço é voltado 

essencialmente a estudantes de graduação e pós-

graduação, sem distinção por vulnerabilidade 

socioeconômica. 
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Programa Institucional de Bolsas 

PIB 

Coordenado pela PRAEC, o Programa 

Institucional de Bolsas é uma ação de 

concessão de auxílio financeiro a 

estudantes matriculados em cursos de 
graduação presenciais. 

O PIB é organizado em torno da 

seleção de estudantes de graduação 

para o desenvolvimento de atividades 

acadêmicas em Projetos registrados em 

uma das suas modalidades de bolsa. 

 

 

 

Auxílio-creche 

O Programa de Auxílio-creche visa a 

garantir o desenvolvimento 

acadêmico pleno do estudante de 

graduação, dos cursos presenciais e 

regularmente matriculados, por 

meio de subsídio aos estudantes, da 

contratação de serviços de creches 

para seus filhos, buscando alcançar 

a finalidade de manutenção das 

atividades acadêmicas do 

graduando, bem como reduzir a 

evasão acadêmica decorrente da 

maternidade ou paternidade dos 

estudantes em condição de 

vulnerabilidade socioeconômica. 

 

 

 

Bolsa Calouro 

O programa Bolsa-calouro 

tem por objetivo conceder 

bolsas a estudantes em 

condição de vulnerabilidade 

socioeconômica que estejam 

ingressando na UFLA pela 

primeira vez. É o único 

programa de bolsas da UFLA 

que permite a participação 

de calouros. 
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Avaliação Socioeconômica 

O Programa de Avaliação Socioeconômica tem como objetivo avaliar as 

condições socioeconômicas do estudante e sua família, com o propósito 

de habilitá-lo a participar dos programas de assistência estudantil da 

Universidade. Todo estudante regularmente matriculado em um dos 

cursos presenciais de graduação ou pós-graduação da universidade 

poderá solicitar em qualquer semestre, independentemente de já tê-lo 

feito anteriormente, a realização de sua avaliação socioeconômica. 
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Programa de Apoio a Discentes 

com Necessidades Educacionais 

Especiais - PADNEE 

O PADNEE oferece aos discentes dos 

cursos de graduação e dos programas 

de pós-graduação, que possuam 

necessidades educacionais especiais 

(NEE), condições de permanência, 

participação e de aprendizagem na 

UFLA. 

O discente com NEE é o que possui: 

 Deficiência visual, auditiva, física, intelectual 

ou múltipla; 

 Transtornos globais do desenvolvimento; 

 Altas habilidades/superdotação; 

 Transtornos específicos de aprendizagem; 

 Limitações temporárias de ordem motora, 

visual ou auditiva. 
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139 bolsas no programa de 

apoio emergencial para 

estudantes com 

vulnerabilidade socioeconômica 

no período de suspensão do 

calendário de renovação das 

bolsas. 

 

 

 

Ações de assistência estudantil criadas durante a pandemia  

 

 

 

A PRAEC, no início do período de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional, devido à 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), 

concedeu os seguintes benefícios: 

      

77 auxílios transporte 

para estudantes da 

Moradia Estudantil que 

retornaram para as suas 

residências familiares. 

77 auxílios-transporte 

para estudantes da 

Moradia Estudantil que 

retornaram para as suas 

residências familiares. 
9 auxílios-moradia 

para estudantes da 

Moradia Estudantil que 

não puderam retornar 

para as suas 

residências familiares. 

400 auxílios 

cesta-alimentação 

para estudantes com 

vulnerabilidade 

socioeconômica que 

permaneceram em 

Lavras. 
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Em decorrência do prolongamento do período de distanciamento social e do início 

do Ensino Remoto Emergencial – ERE, a PRAEC percebeu a necessidade de realizar 

ações assistenciais mais abrangentes e que permitissem a contemplação de todos 

os estudantes com vulnerabilidade socioeconômica e não só daqueles que 

permaneceram em Lavras, visando a contribuir com a permanência dos estudantes 

na Universidade. 

Assim, foram lançados dois grandes e importantes programas:  

 PAD – Programa de Acesso Digital 

 PEI – Programa Emergencial Integrado 

Por meio do Edital PRAEC 17/2020, foi lançado o Programa 

Acesso Digital – PAD, no qual 602 estudantes foram 

contemplados com uma bolsa mensal de R$ 100,00 como 

ajuda de custo para contratação de serviço de acesso à 

internet durante o período do Estudo Remoto Emergencial-

ERE. 

 

O Programa Emergencial Integrado – PEI, 

lançado por meio do Edital PRAEC 18/2020, 

contemplou 574 estudantes, sendo: 

 16 Bolsas-Moradia Emergencial 

 309 Bolsas-Alimentação Emergencial I 

 250 Bolsas-Alimentação Emergencial II 
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Sempre pensando em contribuir com a permanência 

dos estudantes na universidade, e de forma mais 

abrangente, a PRAEC continuou trabalhando para a 

implantação de mais programas. 

A Reitoria, juntamente com a BU-PROGRAD e a PRAEC, constatando a 

ausência de computadores para o desenvolvimento das atividades do 

Estudo Remoto Emergencial - ERE, por parte de vários estudantes de 

graduação em condição de vulnerabilidade socioeconômica, criaram o 

PEC visando ao empréstimo de notebook para uso fora do câmpus 

enquanto perdurar o ERE. 
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*PROGRAMA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Projeto 

ALUNOS CONECTADOS 

UFLA/RNP/MEC* 

O projeto ALUNOS CONECTADOS, em 

parceria com a Rede Nacional de 

Pesquisa, consiste no fornecimento, 

disponibilização e monitoramento de 

chip com pacote de dados para os 

estudantes em condição de 

vulnerabilidade socioeconômica, para 

o desenvolvimento de suas atividades 

acadêmicas fora do câmpus. 

PROGRAMA DE 

EMPRÉSTIMO DE 

COMPUTADORES 

PEC 

Saiba mais sobre todas essas iniciativas acessando https://praec.ufla.br/ 



  

  

 

 
EQUIPE PRAEC 
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Prof. Valter Carvalho de Andrade Júnior 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários 

 
 

Secretaria Administrativa 
Isabel Cristina de Resende Salgado 

Setor Administrativo 
Jane Fabri Vilela 

Marisa Maria Lemes 
Paulo Antonio de Carvalho (Responsável) 

Vinícius Batista Gonçalves 
Setor de Assistência Estudantil 
Flávia Morais Campos (Responsável) 
Mariana de Assis Magalhães 
Paula Pereira de Alvarenga 

Setor de Programas e Projetos 
Rossano Wagner de Lima Botelho (Responsável) 

Setor de Comunicação 
Bruno César de Oliveira (Responsável) 

 
 

COORDENADORIAS 
 

Coordenadoria de Acessibilidade e Esportes 
Coordenadora: Profa. Nathália Maria Resende (DEF) 

 
Coordenadoria de Alimentação 

Coordenadora: Emília Cristina Mões Oliveira 
 

Coordenadoria de Moradia 
Coordenador: Bruno César de Oliveira 

 
Coordenadoria de Saúde 

Coordenadora: Profa. Kátia Poles (DSA) 
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Reitor 
Prof. João Chrysostomo de Resende Júnior 

 
Vice-Reitor 

Prof. José Roberto Soares Scolforo 

 

Chefe de Gabinete da Reitoria 
Cinthia Divino Bustamante Murad 

 
Assessor de Governança e Gestão / Reitoria 

Adriano Higino Freire 
 

Assessora de Assuntos Estratégicos 
Profª. Débora Cristina de Carvalho 

 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários 

Prof. Valter Carvalho de Andrade Júnior 
 

Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
Viviane Naves de Azevedo 

 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

Prof. Jackson Antônio Barbosa 

 

Pró-Reitor de Graduação 
Prof. Ronei Ximenes Martins 

 
Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística 

Prof. Sandro Pereira da Silva 
 

Pró-Reitor de Planejamento e Gestão 

Prof. Márcio Machado Ladeira 
 

Pró-Reitora de Pesquisa 
Profª. Joziana Muniz de Paiva Barçante 

 
Pró-Reitora de Pós-Graduação 

Profª. Adelir Aparecida Saczk 
 

Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação 
Erasmo Evangelista de Oliveira 

 
Diretor de Relações Internacionais 

Prof. Antonio Chalfun Júnior 
 

Diretor da Escola de Ciências Agrárias 
Prof. Moacir de Souza Dias Júnior 

 
Diretora da Escola de Engenharia 

Profª. Zuy Maria Magriotis 
 

Diretora da Faculdade de Ciência Animal 
Profª. Priscila Vieira e Rosa 

 
Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde 

Prof. Luiz Henrique Rezende Maciel 
 

Diretora da Faculdade de Educação, Linguagens e Ciências Humanas 
Profa. Helena Maria Ferreira 

 
Diretor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

Prof. Dany Flávio Tonelli 
 

Diretor do Instituto de Ciências Exatas 
Prof. João Domingos Scalon 

 
Diretora do Instituto de Ciências Naturais 

Profª. Elaine Aparecida de Souza 


