
RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO DA GESTÃO DA PROACE 
 

1. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE E SEUS DEPARTAMENTOS 

A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFSCar (ProACE) foi 

criada pela Portaria GR n. 203 de 20/07/2009. Tem como missão planejar, coordenar, 

promover e avaliar ações de assistência e apoio à comunidade universitária, ofertando 

atividades e serviços que visem melhorar qualidade de vida de servidores e estudantes. Está 

estruturada a partir de dois eixos (Assuntos Comunitários e Estudantis) e quatro áreas de 

atuação: Assistência Estudantil, Atenção à Saúde, Esportes e Educação Infantil, gerenciando 

unidades administrativas e multidisciplinares nos quatro campi. 

Muito embora as quatro áreas de atuação estejam presentes em todos os campi, elas 

possuem configurações distintas no campus sede e os demais campi. Em São Carlos os 

Departamentos são especializados, respondendo por cada uma das áreas: DeAE (Assistência 

Estudantil), DeAS (Atenção à Saúde), DeEsp (Esportes) e UAC (Educação Infantil); nos 

demais campi há um único Departamento vinculado à Pró-Reitoria, composto por equipe 

multidisciplinar, que tem por função representar e atender às demandas e operação de todas 

as áreas sob responsabilidade da ProACE em seu campus: DeACE-So, DeACE-Ar e DeACE-

LS.  

 

1.1. DeAE 

Departamento de Assistência ao Estudante é o resultado de uma mudança de modelo 

na área da assistência estudantil, em que se uniu, o histórico e já consolidado Departamento 

de Serviço Social (DeSS) à Seção de Moradias (SeM) e a então criada Seção de Pagamento 

de Bolsas (SePB). De caráter multiprofissional, atualmente é a referência técnica de 1392 

bolsistas, aproximadamente 74% do total de todos os bolsistas PAE. 

É o Departamento que coordena as ações multicampi da Política de Assistência 

Estudantil da UFSCar, articulando-se com os DeACEs no cumprimento de ações técnicas e 

administrativas necessárias ao funcionamento do PAE.  

 



Equipe: 

 Thomás Oliveira – Administrador (atual chefe DeAE) 

 Vanessa Custodio – Assistente em Administração (atual chefe SeM) 

 Leonardo Bertanha - Assistente em Administração (atual chefe SePB) 

 Cristiane Cinat – Assistente Social  

 Tânia Micheletti – Assistente Social 

 Caroline Beier – Terapeuta Ocupacional 

 Wilson Silva – Psicólogo 

 Ocimar Rodrigues – Administrador 

 Camilla Gomes - Assistente em Administração 

 

1.2. DeAS 

O Departamento de Atenção à Saúde (DeAS) está localizado na área norte do campus 

de São Carlos. Suas instalações contam com infraestrutura adequada às normas técnicas e 

sanitárias vigentes. Presta atendimento ambulatorial de atenção primária aos estudantes, aos 

servidores ativos e inativos, estagiários e nas intercorrências às pessoas em trânsito, no 

âmbito da UFSCar, ainda que não vinculadas a ela. Tem por finalidade promover e participar 

ativamente de ações voltadas para a saúde da comunidade universitária, tais como campanhas 

e programas de prevenção e promoção à saúde, assim como, prestar atendimento médico, 

odontológico, de enfermagem e multiprofissional de baixa complexidade em saúde mental. 

Equipe 

 Administrativa 

o Lilian Fantato Noronha da Costa  (Chefe do Departamento) 

o Irma Rodrigues de Souza )Assistente em Administração) 

 Enfermagem 

o Carla Roberta Sola de Paula Vieira (Enfermeira) 

o Mara Cristina Cansi Biazolli (Auxiliar de Enfermagem) 

o Marta Maria Troiano Cury (Enfermeira) 

 Medicina 

o Ana Teresa de Campos Delfino D'Elia (Psiquiatria) 



o Luis Eduardo Andreossi (Clínica Médica) 

o Regina Lourenço de Barros (Clínica Médica) 

 Odontologia 

o Simone Di Salvo Mastrantonio 

 Psicologia 

o André Luis Masiero 

o Márcia João Pedro 

 Terapia Ocupacional 

o Caroline Beier Faria 

 Serviço Social  

o Evellyn Aparecida Espíndola. 

  

1.3. DeEsp 

O Departamento de Esportes da UFSCar (DeEsp) dá apoio a toda atividade física 

desenvolvida pela comunidade interna e externa à UFSCar, seja na disponibilização de 

espaço físico, seja no fornecimento de material esportivo para a prática esportiva. É composto 

por um ginásio poliesportivo, cinco quadras externas sendo uma para a prática exclusiva de 

basquete e as demais poliesportivas, duas quadras de areia para prática de voleibol, duas 

quadras de tênis, uma piscina recreativa, uma piscina semiolímpica, pista de corrida, campo 

de futebol e o Espaço de Cultura Corporal (espaço destinado para acolher ensaios da bateria, 

além de abrigar as modalidades de luta, dança, teatro,  ensaios da equipe de cheerleadering e 

tênis de mesa.) 

O controle dos espaços físicos e os empréstimos de material esportivo é feito 

exclusivamente no Departamento de Esportes, baseado em algumas normas internas do 

departamento. A reserva das quadras é feita através de registro no sistema SAGUI 

<https://sistemas.ufscar.br/sagui/> e o empréstimo do material para a prática esportiva é 

controlado pelos servidores. 

O Departamento de Esportes preserva um relacionamento próximo com a Secretaria 

Municipal de Esportes e Cultura (SMEC), e através de parcerias, disponibiliza espaços físicos 

para treinos e competições patrocinadas pela SMEC com contrapartidas em benefícios para o 

DeEsp (troca de vidros no ginásio de esportes, pintura, troca de redes no campo de futebol, 



etc). Por outro lado, quando há competições entre as Atléticas em nível estadual ou nacional e 

nossos espaços estão saturados, também recorremos a SMEC solicitando os espaços mantidos 

pelo município de São Carlos. 

Equipe 

 Paulo Augusto Lazaretti – Chefe do Departamento 

 Alaor Satiro Pereira – eletricista  

 Geraldo Costa Dias Junior – Técnico Desportivo  

 José da Cunha – Servente de Limpeza  

 Sérgio Donizete Denis – Técnico de Tecnologia da Informação  

 

1.4. UAC 

A Unidade de Atendimento à Criança é voltada para educação de crianças de 3 meses 

a 5 anos e 11 meses, sendo constituída como primeira etapa da educação básica. Ou seja, 

temos salas de berçário até o grupo 5. Funciona nos períodos manhã e tarde, das 8h às 12h e 

das 14h às 18h.  

As vagas da UAC são universalizadas, ou seja, são disponibilizadas a toda a 

comunidade de São Carlos. Há reserva de 25% das vagas para filhos e filhas de estudantes da 

UFSCar que participem do Programa de Assistência Estudantil (bolsistas PAE).  

O ingresso das crianças: no final de cada ano, geralmente a partir de outubro, ocorre o 

processo de ingresso das crianças para o ano seguinte. Nessa época é divulgado o Edital de 

Universalização no site da UAC com todas as instruções necessárias para concorrer às vagas. 

Basicamente, é necessário fazer a inscrição da criança no grupo pretendido, de acordo com a 

idade, para participar do sorteio, que geralmente acontece na própria UAC, e é aberto a toda 

comunidade e interessados. Há Edital específico para os estudantes bolsistas PAE que 

pretenderem vagas para suas crianças, e esse é divulgado no site da ProACE.   

Como parte de um sistema nacional de educação, a UAC leva em consideração os 

documentos governamentais e legislativos que regulamentam a Educação Infantil 

nacionalmente. 

 



Equipe 

 Administrativa 

o Elaine Italiano Vidal (Diretora) 
o Cristiliane C. de Luccas (Coordenadora Administrativa)  

Os cargos de coordenação administrativa e direção são ocupados mediante eleição 
que ocorrem a cada 2 anos e cujos votantes são pessoas vinculadas a UAC (servidores 
docentes e técnico-administrativos e responsáveis pelas crianças).  

o Maria José S. Rocha (Coordenadora Pedagógica) 

 Professoras: 

o Adriana Maria Caram  

o Danitza Dianderas da Silva  

o Elisângela Ferreira Sentanin  

o Gabriella Pizzolante da Silva  

o Julia Yoko Tachikawa  

o Mara Silvia Ap. Nucci Morassutti  

o Maria Cláudia Bullio Fragelli  

o Maria Claudia Silva Saccomani  

o Nathalia M. M. Denari Petrilli  

o Poliana Bruno Zuin  

o Priscila Domingues de Azevedo  

o Thais Fernanda Leite Madeira  

 Auxiliares de creche 

o Amélia Costa Rodrigues  

o Diana Louise Santos  

o Luciene Ap. Paris Menezes 

o Michelle Cristina Ditomaso  

o Neusa Maria Bellobraydic 

 Enfermeira: 

o Rosa M. Castilho Martins 

1.5. DeACEs 

Os Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis (DeACE-Ar, DeACE-LS e 

DeACE-So) compõem a estrutura organizacional da ProACE nos campi de Araras, Lagoa do 



Sino e Sorocaba, e portanto,  são responsáveis locais pela implementação das ações de 

Assistência Estudantil, Saúde e Esportes.  

Têm como missão: 

1) contribuir com a inclusão e a permanência dos estudantes da Universidade Federal de 

São Carlos - UFSCar, especialmente aqueles em situação de desvantagem econômica 

e social, através da implementação local do programa de Assistência Estudantil (PAE) 

e o Programa de Acompanhamento aos Bolsistas (PAB), além de outras 

açõesrealizada a partir da rede interna e externa aos campi; 

2) Fomentar e realizar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde física e 

mental, esportes e lazer que contribuam com a ampliação da qualidade de vida de 

todos os integrantes da comunidade UFSCar. 

Os DeACEs possuem equipe multiprofissional, composta por assistente em 

administração, médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, assistente social e psicólogo. 

Apenas o DEACE-Ar não conta com a vaga de técnico em enfermagem. 

Os prédios onde os DeACEs funcionam são edificações recentes, foram pensados e 

construídos para o atendimento das necessidades e demandas dos serviços desenvolvidos pela 

ProACE, possuindo  a mesma planta arquitetônica,  com recepção, salas para atendimento 

individuais,  sala de grupo, copa e banheiros públicos e para funcionários. Encontram-se em 

localização privilegiada e de fácil acesso, e são referências importantes para comunidade 

acadêmica. 

Todos os DeACEs possuem um chefe que responde pela gestão do serviço, não 

havendo outras subdivisões administrativas, a exceção do DeACe-So que conta com duas 

seções: Seção de Assistência Social, Saúde e Esportes (SeASE-So), a qual é composta por 

profissionais de serviço social, enfermagem, medicina e psicologia, os quais atuam dentro de 

suas áreas específicas e de forma interdisciplinar; e  Seção de Assuntos Comunitários (SeAC-

So), a qual possui um servidor assistente em administração e se destina a atender questões 

relacionadas as moradias estudantis. 

 

 



Equipes 

 DeACE- Ar 

o Sonia Regina Eliseu – Chefe do Departamento 

o Aline Bento – Assistente Social 

o Luciana Denardi – Assistente Administrativo 

o Gioji Ricardo – Médico 

o Ricardo Oliveira – Psicólogo 

 DeACE-LS 

o Silvio Magalhães Aguiar – Chefe do Departamento 

o Fernanda Oliveira – Assistente em administração  

o Tatiane Martins – Enfermeira 

o Eric Martins – Médico 

o Simone Conejo – Psicóloga 

o Sonia Faria – Assistente social 

 DeACE-So 

o Fabiana Midori Oikawa (psicóloga e atual chefe do DeACE-So) 

o Alexandre Magela Gusmão (assistente em administração), 

o Enfermagem 

 Cássia Thais de Paula (auxiliar de enfermagem), 

 Sandra Regina Rocha Araújo (enfermeira e atual chefe do SeASE-So)  

 Luiz Ferraz de Sampaio Neto (médico) 

o Serviço Social 

 Márcia Regina Pires Bracciali (assistente social) 

 Rosani Loures Vicentino (assistente social) 

Como pudemos observar a ProACE conta com quadro bastante reduzido de 

profissionais para dar conta de suas funções institucionais, cerca de 70 profissionais efetivos 

nos quatro campi, além de poucos terceirizados e estagiários, todos envolvidos em ações 

administrativas e técnicas que atingem potencialmente um público de cerca de 15 mil pessoas 

entre alunos e servidores docentes e técnicos-administrativos. 

 

 



1.6. Restaurantes Universitários 

Os Restaurantes Universitários (RUs), faziam parte da estrutura organizacional da 

ProACE até 2018. Com a terceirização total dos Restaurantes Universitários e a criação do 

Grupo Gestor dos Restaurantes Universitários (Portaria GR 588 de 26/02/2018) passou a 

compor a Pró-Reitoria de Administração (ProAd), sendo esta reorganização efetivada em 

outubro de 2018 através de Resolução do Conselho de Administração. Desde então os RUs, 

bem como toda sua estrutura organizacional não são de competência da ProAd. 

Os RUs tem por objetivo oferecer refeição saudável e de baixo custo aos integrantes da 

comunidade universitária, de modo a facilitar sua permanência no Campus durante o decorrer 

do dia, com a oferta de refeições planejadas, saudáveis e seguras do ponto de vista da 

qualidade sanitária. 

Para isso, conta com equipe especializada para montagem do cardápio, preparo e 

seleção dos gêneros alimentícios. Os RUs dos campi Araras, São Carlos e Sorocaba oferecem 

à comunidade universitária as seguintes opções de refeição: almoço de segunda-feira a 

sábado e jantar de segunda a sexta-feira.  O RU de Lagoa do Sino não serve jantar nem abre 

aos sábados. 

Os avanços alcançados pelos Restauratnes Universitários durante o período de gestão 

da ProACE, estão listados a seguir: 

2017 

 Designação de servidor para o quadro administrativo para assumir a chefia do 

SeCF, cargo anteriormente ocupado por uma nutricionista. Com isso, tal servidora 

foi direcionada para assumir questões técnicas dos Restaurantes Universitários dos 

campi de Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, além do suporte técnico ao RU de 

São Carlos, principalmente em relação aos controles relacionados à compra de 

alimentos da Agricultura Familiar.  

 Reativação da Divisão de Nutrição e Alimentação (DiNA) com objetivo de 

centralizar todas as questões relativas aos Restaurantes Universitários de todos os 

campi.  

 Melhoria no controle de acesso, com a definição de que só é permitida a entrada 

no restaurante portando a carteirinha. Essa definição aumentou o controle do 



número de comensais diários e consequentemente maior fidedignidade no custo 

per capita das refeições servidas pelo RU. 

 Projeto Caynana que tinha como objetivo trabalhar a capacidade individual e 

coletiva de cada integrante para contribuição do bom funcionamento do 

Restaurante além de promover uma maior interação e integração entre os 

servidores. Tal projeto foi o início para uma posterior análise, realizada entre a 

chefia do RU juntamente coma ProGPe, das atividades de todos os servidores. As 

análises realizadas tiveram como objetivo avaliar as atribuições de cada servidor e 

as atividades atualmente exercidas para otimização e direcionamento de cada um 

deles após a terceirização do RU. 

 Chamadas públicas para a aquisição de alimentos da agricultura familiar onde as 

compras foram feitas por meio da modalidade Compra Institucional do Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA). A qualidade dos gêneros entregues pela 

Agricultura Familiar é visivelmente superior, além do maior comprometimento 

dos agricultores. A melhoria na qualidade dos gêneros hortifrutis foi percebida e 

elogiada tanto pelos colaboradores na produção das refeições quanto pelos 

comensais. 

 Elaboração do edital para a terceirização do Restaurante Universitário de São 

Carlos, onde o pregão ocorreu no dia 27/11/17 com início da operação em março 

de 2018. Com essa medida o atendimento aos usuários foi ampliado e serão 

servidas aos alunos bolsistas do PAE refeições que não eram servidas: refeições 

nos feriados e domingos, jantares aos sábados e café da manhã diariamente. 

 Construção da sala de venda de tickets no RU de Araras  

 Substituição de câmeras frias muito obsoletas e com diversos problemas geradores 

de manutenção por geladeiras no RU de Araras 

 Implantação de catracas eletrônicas nos Rus de Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. 

 

2018 

 A partir da Portaria GR 588 de 26/02/2018, os RU da UFSCar, passaram a ser 

geridos pelo Grupo Gestor dos Restaurantes Universitários e em maio do mesmo 

ano por deliberação do Conselho de Administração (CoAd), sua estrutura 



administrativa passou a ser vinculada a Pró-Reitoria de Administração. (Falta 

colocar o número da resolução CoAd) 

 

1.6.1. Dados Gerais de todos os RUs (2016-2017) 

A seguir segue o registro do comparativo 2016/2017, em relação ao número de refeições 

servidas nos RUs dos campi. Abaixo quadro resumo das refeições servidas em todos os 

campi: 

Refeições servidas, por campus (2016-2017) 

Campus 2016 2017 % Refeições servidas 2017 

São Carlos 730.136 850.502* 16,5% 

Araras 94.367 104.019 10,2% 

Sorocaba 208.356 200.804 -3,6% 

Lagoa do Sino 60.986 88.505 45,1% 

Total 1.093845 1.243.830 13,7% 

*valores acrescidos da distribuição de gêneros alimentícios e marmitas 

 

O RU São Carlos serviu no ano de 2017 um total de 850.502 refeições, número superior 

15% maior do que o ano anterior. Esse total é dividido em 786.138 refeições servidas em suas 

instalações para diferentes categorias e 25.756 refeições atendidas através de distribuições de 

gêneros alimentícios in natura. As distribuições de gêneros alimentícios tem o objetivo de 

cobrir a interrupção de funcionamento do RU, por motivo de feriados prolongados ou devido 

às obras e reformas do RU da UFSCar, e foram distribuídos aos alunos em vulnerabilidade 

social, com bolsa-alimentação para que preparassem suas refeições em casa. 

No campus de Araras observamos um aumento de 10,22% das refeições de 2017 em 

relação a 2016. Esse aumento foi observado com mais ênfase nos últimos meses de 2017. 

Isso pode ser justificado pela troca da empresa responsável pelo preparo das refeições, que 

por algum motivo atendeu com mais assertividade às expectativas o público da comunidade 

acadêmica. 

Em Lagoa do Sino foram servidas 88.505 refeições, um crescimento de 45% em relação 

a 2016, resultando em um investimento de R$ 966.251,75 neste ano. 

Sorocaba, ao contrário dos demais campi, houve uma diminuição na quantidade total de 

refeições servidas no ano de 2017 Comparado ao ano de 2016. Tal redução pode ser 



explicada pela greve dos servidores técnico-administrativos e paralisação dos docentes em 

alguns dias, nos meses de novembro e dezembro. 

O grupo de alunos bolsistas dispõe de subsídio integral de suas refeições. O apoio à 

alimentação é uma das linhas de ação previstas no PNAES, e, portanto, pode ser custeada 

com esse recurso. Abaixo segue tabela que demonstra as refeições servidas aos bolsistas nos 

campi. 

Refeições servidas a bolsistas, por campus (2016-2017) 

Campus 2016 2017 % Refeições servidas 2017 

São Carlos 254.186* 313.839* 23,5% 

Araras 19.560 20.170 3,1% 

Sorocaba 32.731 34.682 6,0% 

Lagoa do Sino 10.209 17.247 68,9% 

Total 316.686 385.938 21,9% 

*valores acrescidos da distribuição de gêneros alimentícios e marmitas. Fonte: RU/ProACE. 

Houve um aumento considerável das refeições servidas aos alunos bolsistas. O aumento 

foi expressivo em Lagoa do Sino, e justifica-se pelas novas turmas que estão sendo formadas, 

tendo em vista que os cursos foram criados recentemente. 

 

1.2. Orçamento da ProACE 2017-2020 

Os recursos para o provimento das atividades da ProACE advém  majoritariamente do 

recurso Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e é aplicado exclusivamente 

para esta área, e, portanto, é complementado com recursos do orçamento geral da 

universidade para assegurar o desenvolvimento de ações nas áreas de saúde, esportes e 

educação infantil, disponíveis a toda comunidade acadêmica que não compõe o público do 

Programa. 

Durante o primeiro ano de gestão, 2017, fizemos uma estrtuturação diferente da 

contabilidade dos gastos da ProACE, separando os gastos do PNAES de outras fontes 

orçamentárias (como RP e RTN). O orçamento de 2017 da ProACE é apresentado a seguir: 

 



Orçamento da ProACE 2017 

 

 No segundo ano de gestão, 2018, os gastos computados no Orçamento de 2017, 

continham os gastos de moradias estudantis e dos RUs. A partir de 2018, fizemos a 

formatação dos gastos separando as duas fontes citadas, como nos orçamentos de 2018 e 

2019. 

Orçamento da ProACE 2018 

UAC 470,00               70,1           29,9           200,00               670,00               

ProACE - Gab. 71.365,24          57,4           42,6           52.892,08          124.257,32       

DeAE - Bolsas 6.532.509,84    97,4           2,6             177.490,16       6.710.000,00    

DeAE - SeM 79.857,35          88,3           11,7           10.533,00          90.390,35          

DeEsp 402,00               4,0             96,0           9.742,63            10.144,63          

RU - SC 1.064.070,74    33,0           67,0           2.157.035,99    3.221.106,73    

DeAS 10.022,35          76,7           23,3           3.051,70            13.074,05          

DeACE-Ar - Moradias 28.054,27          100,0         -             -                      28.054,27          

DeACE-Ar - RU 147.303,37       28,2           71,8           374.822,00       522.125,37       

DeACE-So - Moradias 186.725,48       99,1           0,9             1.680,00            188.405,48       

DeACE-So - RU 405.292,56       32,9           67,1           825.089,32       1.230.381,88    

DeACE-LS - RU 248.120,80       35,3           64,7           454.407,20       702.528,00       

TOTAIS 8.774.194,00    68,3           31,7           4.066.944,08    12.841.138,08  

Total ProAd% ProAd% PNAESTotal PNAES Total GeralDEPARTAMENTOS

 

 

 

 

 



Orçamento da ProACE 2019 

 

 O orçamento de 2020 está em excecução, e os dados aqui apresentados tiveram sua 
ultima atualização em 09/09/2020. O valor repassado a instituição de PNAES em 2020 foi de 
R$ 9.553.694,22. 

 A seguir serão apresentados os gastos de PNAES por campi: 

SÃO CARLOS 

DeAE - Bolsas Assistenciais     3.743.000,00  

DeAE - Avalição Socio-Econômica           21.160,00  

DeAE - GLP a granel - Moradias Internas           27.071,85  

DeAS - Manutenção Equipamento                345,00  

ProACE - Projeto METUIA           16.800,00  

RU - Restaurante Universitário           30.000,00  

TOTAL     3.838.376,85  

 

 

UAC -                      -             100,0         68.629,60          68.629,60          

ProACE - Gab. 15.726,01          56,3           43,7           12.208,02          27.934,03          

Avaliação sócio-econ. 93.304,00          100,0         -             -                      93.304,00          

DeAE - Bolsas 4.190.000,00    91,2           8,8             405.000,00       4.595.000,00    

DeAE - SeM 19.417,00          92,2           7,8             1.637,16            21.054,16          

DeEsp -                      -             100,0         3.550,60            3.550,60            

RU - SC 1.980.000,00    47,7           52,3           2.174.598,62    4.154.598,62    

DeAS -                      -             100,0         2.457,35            2.457,35            

DeACE-Ar - Bolsas 649.553,93       90,3           9,7             70.000,00          719.553,93       

DeACE-Ar - RU 193.446,07       75,3           24,7           63.453,92          256.899,99       

DeACE-So - Bolsas 752.000,00       92,0           8,0             65.000,00          817.000,00       

DeACE-So - Moradias 199.665,16       100,0         -             -                      199.665,16       

DeACE-So - RU 510.000,00       58,9           41,1           356.112,51       866.112,51       

DeACE-LS - Bolsas 1.674.000,00    97,3           2,7             47.000,00          1.721.000,00    

DeACE-LS - RU 310.000,00       82,2           17,8           67.117,85          377.117,85       

TOTAIS 10.587.112,17  78,2           24,6           3.336.765,63    13.546.759,95  

RTN - ProAd% ProAd% PNAESTotal PNAES Total GeralDEPARTAMENTOS



ARARAS 

Bolsas Assistenciais        539.000,00  

Restaurante Universitário - RU             6.000,00  

TOTAL        545.000,00  

 

LAGOA DO SINO 

Bolsas Assistenciais        703.000,00  

Restaurante Universitário - RU           10.000,00  

TOTAL        713.000,00  

 

SOROCABA 

Bolsas Assistenciais        525.000,00  

Moradias - todas as despesas        156.540,58  

Restaurante Universitário - RU           12.500,00  

TOTAL        694.040,58  

  

Existe um saldo remanescente de R$ 3.763.276,79  da fonte PNAES, que será gasto 

em depesas de moradia (aluguel e gás), avaliações socioeconomicas e os auxílios do PAE até 

o final de 2020. 

 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS E ATIVIDADES DA UNIDADE 

2.1. Assistência Estudantil 

A Assistência Estudantil tem como foco prioritário assistência aos (as) alunos (as) em 

condição de vulnerabilidade socioeconômica. Para tanto planeja, elabora, executa e avalia 

ações, projetos e programas, em consonância com os princípios norteadores do Programa 



Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e, portanto, voltados ao suporte da permanência 

e conclusão de curso dos estudantes beneficiários. 

É responsável pela gestão e execução do Programa de Assistência Estudantil da 

UFSCar – PAE (Resolução CoACE/UFSCar nº 03, de 02 de abril de 2012), seus valores 

estão pautados nos conceitos de humanização, comprometimento, responsabilidade, justiça, 

democracia, transparência, respeito, ética e excelência na prestação de serviços.  

A política de Assistência Estudantil da UFSCar está assentada em dois Programas: 

Programa de Assistência Estudantil (PAE), que regulamenta as bolssas e auxílios materiais 

de suporte à permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e o 

Programa de Acompanhamento aos Bolsistas do PAE (PAB), que regulamenta o apoio e 

acompanhamento em rede, visando dar suporte aos estudantes que enfrentam situações de 

diversas naturezas que impactem negativamente no desempenho e conclusão de curso. 

A equipe que atua nas ações de Assistência Estudantil nos quatro campi é integrada por 

assistentes sociais (07), psicólogo (01), terapeuta ocupacional (01), responsáveis pelas ações 

técnico-assistenciais. Há ainda administradores (02) e assistentes em administração (05) 

engajados diretamente na gestão administrativa e dos equipamentos vinculados à área, 

realizando importantes ações como acompanhamento do cadastro de bolsistas, elaboração 

mensal de folhas de pagamento e gestão das moradias estudantis. 

Para o financiamento das ações do Programa de Assistência Estudantil, a UFSCar 

recebe valores do PNAES que são usados exclusivamente no suporte aos bolsistas, ou seja, 

estudantes matriculados em primeira graduação e que foram deferidos no processo de 

avaliação socioeconômica realizados para verificação da vulnerabilidade socioeconômica. 

Com esse recurso são pagos os auxílios financeiros aos alunos (alimentação, moradia e 

transporte), além de manter o custeio de serviços (moradias estudantis) destinados 

exclusivamente a esse público. 

 

2.1.1 Bolsas e Auxílios Assistenciais 

O Programa de Assistência Estudantil da UFSCar (PAE) é composto pelos seguintes 

auxílios: bolsa alimentação (acrescida do auxílio alimentação emergencial e o auxílio jantar 



para o campus Lagoa do Sino), bolsa moradia (modalidades: vaga e auxílio moradia e auxílio 

moradia mãe/pai), bolsa atividade e o auxílio transporte para o campus Lagoa do Sino, uma 

vez que o mesmo não dispõe de transporte coletivo.  

Além dos benefícios do PAE, a UFSCar oferta outro auxílio a estudantes não são 

beneficiários do PAE, a concessão de subsídio ao uso dos restaurantes universitários. 

Estudantes de graduação e pós-graduação têm suas refeições parcialmente subsidiadas e para 

isso a Universidade disponibilizou R$ 2.000.000,00 no orçamento de 2019. Ampliando ainda 

mais essa proteção, através do Ato Administrativo no 81 de 25 de fevereiro de 2019, foi 

criada uma nova categoria de usuário dos restaurantes universitários, com subsídios ainda 

mais ampliados, denominada “Discente – Categoria Intermediária”, para estudantes de 

graduação que ingressaram pelos grupos 1 e 2 do SISU, e outros que se encontrarem em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, o preço das refeições para os que se 

enquadrarem nesta categoria denominada “Discente – Categoria Intermediária” é de R$2,50 

que assume apenas  35% do custo da refeição.  A seleção para inclusão na Categoria 

Intermediária foi regulamentada através do Edital Nº 01/2019 – ProACE. 

Por meio do PAE, a UFSCar faz a concessão, a alunos de graduação, de auxílios 

financeiros (bolsas assistenciais a alunos economicamente vulneráveis, visando a 

permanência dos estudantes na Universidade até a conclusão do curso) 

✓ Bolsa Moradia em Espécie: consiste na concessão de vaga na moradia estudantil no 

campus ou concessão de auxílio em dinheiro de R$ 350 para fins de moradia; 

✓ Bolsa Moradia em Espécie para Mãe e Pai: concessão de auxílio em dinheiro de R$ 

550 para fins de moradia, para alunos que, adicionalmente aos critérios para seleção da bolsa 

anterior, tenham filhos sob sua guarda, cursando a Educação Infantil.  

✓ Auxílio Alimentação: fornecimento de refeições gratuitas e diárias no Restaurante 

Universitário. 

✓ Acolhimento Emergencial: vaga na moradia e auxílio alimentação, para estudantes 

provenientes de outros estados, no período de acolhimento (início do período letivo), 

enquanto ainda não finalizada a avaliação socioeconômica para concessão das bolsas; 



✓ Auxílio Alimentação Emergencial: auxílio em espécie referente ao jantar e/ou 

refeições aos fins de semana, nos campi onde o Restaurante Universitário não oferece café da 

manhã, almoço e jantar, todos os dias da semana; 

✓ Auxílio Transporte: repasse financeiro, por dia letivo, relativo ao custo de transporte 

das cidades de Monte Alegre e Angatuba ao campus de Lagoa do Sino-SP, sendo elegíveis 

somente os alunos deste campus; 

✓ Bolsa Atividade: repasse financeiro mensal de R$ 180,00 ao aluno que exercer 8h 

semanais para realização de atividades de projetos selecionados pela ProACE. Tem objetivo 

de promover a integração de estudantes bolsistas ingressantes à UFSCar. 

Outros Bolsas geridas pela ProACE: 

✓ Bolsa Programa Institucional de Acolhimento e Incentivo à Permanência Estudantil 

(PIAPE): bolsa concedida ao aluno que tiver aprovada proposta de projeto e que o execute, 

projeto este visando a melhor inserção dos alunos no ambiente universitário. O Programa foi 

iniciado em 2019. 

✓ Bolsa Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES): bolsas a 

alunos estrangeiros visando a manutenção dos alunos no curso de graduação, o qual tem o 

objetivo de fomentar a cooperação técnico-científica entre o Brasil e esses países. 

✓ Programa de Bolsa Permanência (PBP): concessão de auxílio financeiro aos 

estudantes quilombolas, indígenas e outros contemplados em acordo entre a UFSCar e MEC, 

que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O papel da UFSCar neste 

processo se limita à seleção dos elegíveis e reporte destes ao MEC, não sendo utilizados 

recursos da Universidade para o pagamento. 

 

 

 

 



Valores das bolsas e auxílios indiretos vinculados ao PAE: 

Bolsas Valores (R$) 
Moradia 350,00 
Mãe/Pai 550,00 
Atividade 180,00 
Transporte (LS) Campina 83,60 
Transporte (LS) Angatuba 126,00 
Transporte Sorocaba  88,00 
Auxílio Alimentação Emergencial 110,00 
Alimentação São Carlos 394,50 
Alimentação Araras 423,28 
Alimentação Sorocaba 452,00 
Alimentação Lagoa do Sino 525,18 

Fonte: ProACE e ProAd, 2019 
 

A seguir apresentamos uma tabela com o número de bolsistas por campus, e outra 
com o número de beneficiários por campus, ativos em 2020: 

Número de Bolsistas por campus ativos em 2020 

Campus Número de 
Bolsisas 

Araras 119 
Lagoa do Sino 186 
São Carlos 1392 
Sorocaba 202 
TOTAL 1899 

 

Número de Beneficiários por Bolsa e por campus 

 Número de Bolsistas 
Moradia 

Vaga 
Moradia 
Espécie 

Mãe/Pai Transporte Alimentação 
Emergencial 

Alimentação 

Araras - 105 4 - 115 115 
Lagoa do Sino - 144 1 176 185 185 
São Carlos 387 873 32 - - 1387 
Sorocaba 63 92 1 10 202 202 
TOTAL 450 1214 38 186 502 1889 

 

2.1.1.1. Programa Bolsa Permanência 

O Programa de Bolsa Permanência é uma ação do Governo Federal de concessão de 

auxílio financeiro pago diretamente a estudantes matriculados em instituições federais de 

ensino superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e 

quilombolas.  

A UFSCar cabe realizar a avaliação socioeconômica e o acompanhamento mensal das 

condições para o recebimento do benefício. Ao longo de 2019 diversas ações visando 



melhorar a gestão interna desta bolsa foram adotadas, diante especialmente de 

recomendações do MEC e os devidos ajustes no SISBP gerenciado pelo MEC. Após 

extensivas conversas com os bolsistas e demais atores internos como ProGrad e SAADE 

foram pactuados a partir de 2019:  

a) Calendário interno para homologação das bolsas;  

b) Pactuação de responsabilidades entre a ProGrad e ProACE quanto ao 

acompanhamento das contrapartidas acadêmicas dos bolsistas;  

c) Estabelecimento de fluxo com as informações via processo SEI. 

 

2.1.1.2. PROMISAES 

O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES) tem o objetivo de 

fomentar 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. 

O projeto oferece apoio financeiro para alunos estrangeiros participantes do Programa de 

Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), regularmente matriculados em cursos de 

graduação em instituições federais de educação superior. O auxílio visa cooperar para a 

manutenção dos estudantes durante o curso, já que muitos vêm de países pobres. 

A UFSCar é responsável pelo edital anual para seleção dos bolsistas, realiza o 

acompanhamento social e acadêmico visando dar suporte a permanência, bem como observar 

as contrapartidas dos bolsistas. 

 

2.1.2  Moradias Estudantis 

Moradias estudantis são unidades prediais destinadas ao acolhimento de estudantes 

bolsistas, durante o período de graduação.  

Até 2018 a UFSCar mantinha além dos prédios próprios destinados a essa finalidade, 

contratos de aluguel de imóveis nos campi de Araras, São Carlos e Sorocaba. Diante de 

grandes dificuldades para manutenção predial e de bens patrimoniados, a Seção de Moradias 

de São Carlos realizou estudo aprofundado e concluiu pela inviabilidade da continuidade 

deste modelo, e sugeriu o encerramento dos contratos e devolução dos imóveis, tendo em 

vista as condições em que os mesmos se encontravam. A ProACE solicitou que o mesmo 



estudo fosse replicado em Araras e Sorocaba, tendo sido mantidos apenas os imóveis de 

Sorocaba.  

Devido a grande complexidade de gestão das moradias estudantis visto que envolve 

questões administrativas (contratos de alugueis, mobiliário, controle patrimonial) e de 

articulação com os diversos atores (bolsistas, servidores terceirizados, diversos setores da 

UFSCar), há nos campi, profissionais dedicados a esse gerenciamento, a exceção de Araras e 

de Lagoa do Sino que não dispõe deste serviço.  

Em São Carlos é o único campus que há moradias próprias. Há 7 edifícios que 

comportam 72 apartamentos, oferecendo 534 vagas. Sorocaba mantém os imóveis alugados, 

tendo sido renovados os contratos vigentes, ofertando 80 vagas nas moradias estudantis 

localizadas em Sorocaba e na cidade vizinha Salto do Pirapora. 

Em 2019 foi possível iniciar adequações importantes em algumas moradias estudantis, 

em São Carlos, sendo possível reparos e manutenções na estrutura predial que há tempos não 

se conseguia realizar, sendo possível a reforma parcial de 8 apartamentos, através de contrato 

celebrado entre a UFSCar e a Empresa Megatech. Outra importante conquista foi à 

disponibilização de dois postos de manutenção predial destinadas exclusivamente às 

moradias estudantis, com maior autonomia e planejamento da Seção de Moradias das 

atividades a serem executadas. 

 

2.1.3. Ações Técnicas Assistenciais 

 Realização das analises socioeconômicas dos processos de ingresso no Programa de 

Assistência Estudantil (PAE) e Renovação de Bolsas, como também participação na 

elaboração e divulgação de editais relacionados a esse programa e seus benefícios 

(editais de ingresso, renovação, bolsa alimentação emergencial, mudança de 

modalidade bolsa moradia-vaga para bolsa moradia em espécie);  

 Oferta de serviço de acolhimento, atendimento e acompanhamento de todos/as os 

bolsistas de São Carlos: 

o Todo/a estudante bolsista atendido/a no DeAE possui um referenciamento 

técnico no qual há um profissional para as ações particularizadas de 



acolhimento, atendimento e acompanhamento de acordo com a chegada do 

estudante que pode se dar por: 

 busca ativa;  

 busca espontânea;  

 encaminhamentos de outros serviços da UFSCar e/ou por 

sensibilização em atividades grupais ou coletivas. 

o Ações de acolhimento (particularizado): bolsista é acolhido pelo técnico de 

referência ou por um técnico que responde pelo serviço;  

o Ações de atendimento:  

 I. particularizado: pode ocorrer por meio de acolhimento do/a bolsista 

(particularizado), de acolhimento de um grupo de moradores de um 

apartamento, ou de acolhimento de um casal/família. 

 II. coletiva: pode ocorrer por meio de acolhimento de grupos de 

bolsistas de dois ou mais apartamentos da moradia em uma mesma 

demanda.  

 III. grupo: pode ocorrer por meio de reuniões informativas sobre 

editais e demandas de bolsistas, por reuniões informativas sobre 

ingresso fora de edital, por reuniões informativas em geral. 

o Ações de acompanhamento:  

 I. particularizada: construção do plano de acompanhamento entre 

bolsista e técnico de referência.  

 II. em grupo: construção do plano de acompanhamento comum entre 

um grupo de estudantes e técnico (s) do serviço, onde se observe temas 

comuns nas vivências particulares e demandas previamente 

identificadas pelo DeAE. 

Embora nos outros campi ainda não exista processos de acolhimento, atendimento e 

acompanhamento estruturados da mesma forma que no campus São Carlos, todos realizam 

essas ações de maneira adaptada à realidade local e contingente profissional. 

 Mediação de conflitos nas moradias estudantis. 

   

 Realização, em todos os campi, de ações de acolhimento e acompanhamento 

particularizado a estudantes indígenas, estudantes bolsistas do Programa Estudantes- 



Convênio da graduação (PEC-G) e estudantes em mobilidade acadêmica vinculados a 

Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter);   

2.1.4  Ações Administrativas 

 Participação na contratação e fiscalização de empresa responsável por realizar as 

avaliações socioeconômicas, bem como apoio na execução dos editais a ela 

delegados; 

 Planejamento, gestão e controle de todas as atividades administrativas ligadas aos 

editais existentes e/ou criados no âmbito da assistência estudantil 

o Edital de ingresso PAE; 

o Edital de renovação PAE; 

o Edital PiAPE; 

o Editais de mudança de modalidade de vaga para bolsa espécie; 

o Edital Promisaes; 

o Edital UAC de reserva de vagas para bolsistas. 

 

 Planejamento, elaboração e controle de todas as listas de pagamento das bolsas PAE e 

de demais benefícios criados no âmbito do PNAES; 

 

 Elaboração do orçamento anual do PNAES; 

o Controle da execução orçamentária, compilando gastos diretos (bolsas 

assistenciais) e os gastos indiretos da bolsa alimentação (RU). 

 

 Elaboração de relatórios e planilhas de controle encaminhadas pelo MEC, CGU, 

demais órgãos. 

 

 Execução das demandas ligadas à PBP Bolsa Permanência 

o Orientações, em conjunto com a equipe técnica assistencial, sobre a 

documentação necessária ao cadastro; 

o Cruzamento mensal do relatório recebido pela ProGrad para a realização da 

homologação; 

o Indicação ao gestor quanto a necessidade de finalização de cadastros. 



2. 2. Saúde 

Os serviços vinculados à saúde vinculados à ProACE tem a função institucional de 

realizar os cuidados voltados à comunidade interna da UFSCar. Muito embora não 

vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), trabalham em complementaridade a ele e 

devem se alinhar à sua lógica de atenção. 

O DeAS em São Carlos e as equipes de saúde dos DeACEs nos demais campi ofertam 

serviços gratuitos no nível de atenção primária, e em complementaridade aos disponibilizados 

pelo SUS (Sistema Único de Saúde), ofertando serviços e ações que busquem, promover, 

prevenir e assistir os agravos de saúde de sua população, tendo portanto de ter conhecimento 

do perfil população e do seu território de abrangência. Território aqui entendido não apenas 

como espaço geográfico, mas também como o ambiente e o contexto político, acadêmico e de 

trabalho onde a população assistida está inserida, de forma que todos devem ter clareza  da 

natureza das inter-relações entre a pessoas e seus impactos para o processo de saúde e 

doença. 

A atenção primária ou básica “A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em 

saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 

desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das 

coletividades” (disponível em: <https://www.saude.gov.br/atencao-primaria>). 

Dos serviços de saúde vinculados à ProACE se espera o alinhamento às diretrizes e 

princípios da Política Nacional de Humanização. “A humanização é a valorização dos 

usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Valorizar os sujeitos é 

oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade 

em que vivem, através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, 

da participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde”. 

Nos quatro campi há equipe multiprofissional composta por médico, enfermeira, 

psicólogo, técnico e auxiliar em enfermagem. Em São Carlos a equipe de saúde é ampliada e 

conta com dentista, psiquiatra e terapeuta ocupacional. Os atendimentos em saúde acontecem 



durante os três turnos, das 8h às 20h em São Carlos e Araras, 8h às 18h em Sorocaba e 8h às 

17h em de Lagoa do Sino.  

Há diversas ações de suporte à saúde física e mental desenvolvidas pelas equipes, 

além de projetos comuns fomentados pela ProACE para serem discutidos e desenvolvidos em 

trabalho articulado multicampi. 

 

2.2.1. Atividades de Prevenção à Saúde 

 Vacinação: Campanha de vacinação anual para gripe em parceria com a vigilância 

epidemiológica e análise das carteiras de vacina dos estudantes de graduação 

ingressantes; 

 Campanhas de saúde: Atividades visando prevenir doenças relacionadas à visão; 

Campanha Infecções sexualmente transmissíveis e oferta de testes rápidos; 

 Palestras, Orientações, Rodas de conversa. 

 

2.2.2. Ações de promoção à saúde 

2.2.2.1. Saúde Mental 

Houve uma atenção especial da ProACE para o campo da Saúde Mental em 

decorrência, inicialmente, das longas listas de espera para acompanhamento psicológico, 

principalmente do campus São Carlos. Diante dessa problemática, iniciou-se em 2017 

encontros e reuniões, agregando pessoas envolvidas e interessadas pela saúde mental do 

campus, a fim de refletir sobre a temática e encontrar soluções para essa questão. 

A partir dessas discussões e seus desdobramentos, com o surgimento de novos tópicos a 

serem abordados e aprofundados, e o crescimento do grupo, formou-se grupos de trabalho 

com o objetivo de otimizar as atividades e disparar possíveis intervenções frente às diferentes 

demandas mapeadas. A divisão dos grupos ocorreu por afinidade de temáticas e interesses, 

sendo as seguintes: Política de Saúde Mental; Prevenção ao suicídio; Cartilha de Saúde 

Mental; Caracterização/diagnóstico da comunidade UFSCar; Articulação de rede e oferta de 

cuidados da UFSCar;  Redução de danos.  



No mês de setembro de 2017, ocorreram as atividades do Pré Congresso de Saúde 

Mental do Universitário nos campi da UFSCar, as quais consistiram na realização de reuniões 

abertas com estudantes para falar sobre sofrimento psíquico dentro do ambiente universitário. 

Muitos pontos interessantes foram levantados nessas reuniões, tais como: expectativa alta em 

relação ao desempenho acadêmico ao entrar na universidade e frustração diante das 

reprovações; dificuldades de adaptação; importância da união entre colegas para minimizar 

distância de familiares; mescla entre graduação e mercado de trabalho e críticas aos métodos 

de avaliação. Essas temáticas foram distribuídas em eixos norteadores para oficina “Saúde 

Mental – O olhar do estudante”, realizada no I Congresso de Saúde Mental do Universitário, 

uma atividade que foi bastante intensa e dinâmica, com grande envolvimento dos 

profissionais da ProACE e dos participantes. 

Nesse cenário, tornou-se emergente a formalização de um grupo de trabalho de saúde 

mental na vida universitária da UFSCar, o qual já existia, com uma trajetória e propósitos 

definidos, e que, a cada dia, aumentava em consistência e clareza das ações a serem adotadas 

e em participação e apoio da instituição.  

Assim, em abril de 2018, por meio do Ato Administrativo Nº 83 do Conselho de 

Assuntos Comunitários e Estudantis, constitui-se a Comissão para Estudo de Política de 

Saúde Mental para a UFSCar.  Essa comissão prosseguiu com as atividades em andamento e 

concentrou-se em ações voltadas a levantar e subsidiar as diretrizes para uma política de 

Saúde Mental. Importante ressaltar que as preocupações relacionadas à saúde mental não se 

restringiam somente aos discentes, mas abarcava toda comunidade universitária, ou seja, 

trabalhadores e alunos.  

Para a maior democratização do processo de construção das diretrizes, a comissão 

realizou consultas à própria comunidade UFSCar. Com esse intuito, consultou os Órgãos 

Colegiados Setoriais (Intermediários). Entre os meses de setembro a dezembro de 2018, 

representantes da comissão dos quatro campi da UFSCar solicitaram pauta nas reuniões 

desses colegiados, momento em que apresentaram e solicitaram que respondessem algumas 

questões norteadoras para elaboração das diretrizes.  

No ano de 2019, foi elaborado e disponibilizado um questionário eletrônico para que 

todos os integrantes da comunidade UFSCar respondessem quais eram as prioridades para a 

construção da Política de Saúde Mental Universitária.  



Em paralelo, os membros da comissão se dividiram em eixos temáticos, os quais 

deveriam estruturar as diretrizes da política, sendo os seguintes:  

 Eixo 1) Promoção / acessibilidade cognitiva /  Prevenção (com especial atenção a 

prevenção e pósvenção do suicídio); 

 Eixo 2) Redução de danos;  

 Eixo 3) Assistência;  

 Eixo 4) Informação – coleta, gestão, pesquisa e análise de dados e indicadores;  

 Eixo 5) Acadêmico / Pedagógico / Ambiental;  

 Eixo 6) Documentações / criação de protocolo, Código de ética da UFSCar / 

Corregedoria;  

 Eixo 7) Combate à Violência institucional / Trote / Bullying / Assédio moral / 

Assédio sexual. 

Após reunião de todos esses materiais, buscou-se realizar eventos presenciais abertos 

a toda a comunidade para a construção conjunta das diretrizes. Adotou-se o modelo de 

Conferência, as quais ocorreram inicialmente em cada campus da UFSCar.  

Dessa forma, no mês de outubro de 2019, ocorreram as Conferências Locais dos 

quatro campi da UFSCar – Araras, Lagoa do Sino, São Carlos e Sorocaba – convocada pela 

Comissão para Estudo de Política de Saúde Mental para UFSCar, com os objetivos de debater 

propostas para a construção da política de saúde mental e eleger delegado(as) para posterior 

participação na Conferência Ampliada de Saúde Mental da UFSCar, ocorrida no mês de 

novembro de 2019, no campus São Carlos.  

Em julho de 2020, o relatório com diretrizes e estratégias da Política de Saúde Mental 

foi apreciado no Conselho de Assuntos Comunitários da ProACE (CoACE), sendo aprovada 

por seus membros.  

Paralelo a construção da Política, porém disparada por seus processos, notou-se a 

importância do fortalecimento dos vínculos com as redes socioassistenciais das cidades onde 

os campi da UFSCar estão constituídos e iniciou-se o trabalho de assessoria voltado para 

articulação, pertencimento e reposicionamento da UFSCar nas Redes de Apoio Psicossocial 

(RAPS). Essa atividade consistiu em encontros ao longo do segundo semestre de 2018, no 

qual teve a colaboração de Manuel Desviat na tarefa da instrumentalização e construção da 



vinculação da UFSCar nestas RAPS. Por resvalar no próprio modelo de atenção dos serviços 

da ProACE, as equipes de Serviço Social e Saúde foram envolvidas; também participaram 

profissionais das redes de Saúde e Assistência Social dos municípios de Sorocaba e Salto de 

Pirapora. 

Ainda em outubro de 2018, a Pró-Reitoria promoveu encontro entre as unidades de 

atendimento à saúde dos quatro campi da UFSCar, espaço que possibilitou a troca de 

experiências e evidenciou a necessidade de desenvolvimento de protocolos institucionais. 

Em 2019, a proposta de tratar transversalmente a saúde mental continuou e 

desencadeou algumas atividades. Em maio, as equipes dos campi se reuniram no campus São 

Carlos e pactuaram atividades a serem realizadas no campo da Saúde Mental.  

Em agosto, ocorreu um encontro na sede onde se discutiram boas práticas e possíveis 

instrumentais a serem aplicados no trabalho com Saúde Mental, tais como: grupo focal, 

articulação com rede, plantão psicológico, referenciamento técnico, acolhimento e práticas 

integrativas.  

Em 2020, diante do avanço da pandemia da COVID-19 no estado de São Paulo e 

publicação da Portaria GR nº4380, com a suspensão das aulas e atividades curriculares por 

tempo indeterminado, toda a ProACE e seus departamentos focaram na reorganização dos 

serviços e na identificação de grupos mais vulneráveis, a fim de priorizarem suas ações, 

devidos aos riscos físicos, sociais, financeiros e psicológicos.  

Em abril, foi estruturado um instrumental, abarcando aspectos sociais, de saúde física 

e mental, o qual foi aplicado aos bolsistas do PAE, visando obter informações necessárias 

para estruturar as ações da ProACE no período da pandemia de COVID-19. Com as 

respostas, foi possível identificar algumas demandas dos estudantes. A partir disso, seguindo 

um modelo de busca ativa e de referenciamento técnico. 

Concomitante ao trabalho de busca ativa e atendimentos remotos a toda comunidade 

do a ProACE criou um espaço de reunião mensal, em continuidade ao trabalho de discussão e 

construção conjunta das ações de saúde mental. Assim, em maio, os servidores se reuniram 

online, encontro no qual foi abordado os modelos de cuidados colaborativos, instrumentos do 

processo de matriciamento e intervenções grupais em Saúde Mental. Em junho, o encontro 



proporcionou reflexões por meio de duas temáticas: intervenções em saúde mental na atenção 

primária versus matriciamento em saúde mental e pessoa, sofrimento e território versus saúde 

mental de estudantes universitários. Em julho, aprofundou-se a discussão sobre território, por 

meio de textos e dinâmica visando à aproximação da discussão teórica com a nossa realidade, 

ou seja, ver a UFSCar como território. Nesse encontro, a enfermeira do DeACE do campus 

Lagoa do Sino Tatiane Carolina Martins Machado Rodrigues apresentou seu projeto de 

mestrado, o qual tem como propósito a construção de um protocolo em saúde mental.  A 

partir da adesão de todas as equipes da ProACE no projeto de pesquisa, iniciaram-se 

encontros quinzenais para a elaboração desse protocolo; até o momento foram realizados 

quatro encontros.  

Como resultado do esforço institucional e grande apoio e adesão dos servidores 

vinculados à ProACE pudemos observar bons resultados quanto a mudança do modelo tecno-

assistencial, ainda em curso entre as equipes dos campi. 

Especialmente no DeAS, campus São Carlos houve a reorganização da lógica da 

oferta de ações de saúde mental, antes restritas aos atendimentos psicológicos. Toda a equipe 

está envolvida e realiza o acolhimento que foi instituído como estratégia de escuta qualificada 

para identificação das necessidades de saúde e estruturação de proposta suporte de cada 

situação. A equipe está avançando no trabalho interdisciplinar, organizou reuniões semanais 

para discussão dos casos e estruturação de Planos Terapêuticos Singulares (PTS), construídos 

coletivamente e que vão orientar as ações nas situações de maior complexidade.  

Também se observa maior aproximação com as coordenações de curso, com a 

disponibilidade de suporte e orientação do encaminhamento de situações relacionadas à 

temática. A equipe foi ampliada, contando agora com mais uma enfermeira, terapeuta 

ocupacional e médica psiquiatra. 

 O trabalho em rede continua presente e é uma diretriz na orientação da organização 

dos serviços internos da ProACE. Em alguns campi a aproximação com as prefeituras é mais 

presente como no caso de Araras e Lagoa do Sino, em outros ainda há o que avançar na 

aproximação dos serviços, mas de qualquer forma foi despertada a visão de que não é 

possível o desenvolvimento de ações locais de maneira isolada. 



 Com forte apoio e participação intensa da ProACE, a Comissão Institucional para 

Estudos e Criação de política de Saúde Mental para UFSCar (que atua no âmbito do CoACE), 

promoveu nos campi da UFSCar Conferências  de Saúde Mental visando a discussão de 

Minuta para criação da Política Institucional de Saúde Mental da UFSCar que será 

encaminhada para apreciação dos Conselhos Superiores da Instituição. 

2.2.2.2. Rediscussão do modelo de assistência à saúde dos serviços vinculados à ProACE 

Em 2018 a equipe de São Carlos houve intenso processo de rediscussão do modelo de 

atenção à saúde e readequação dos processos de trabalho tendo como foco a integralidade e o 

trabalho interdisciplinar, sob as diretrizes da humanização e atenção primária em saúde. O 

disparador deste processo foi curso de atualização proposto pelos Professores Paula Furlan 

(DTO) e Gustavo Nunes (DMed) que envolveu os trabalhadores do Departamento de Atenção 

à Saúde da UFSCar visando ampliar base conceitual e apoiar processos de mudanças na 

reformulação do modelo de atenção à saúde e a educação permanente da equipe. O curso foi 

finalizado em 2019 e trouxe importantes repercussões na estruturação dos processos de 

trabalho como o estabelecimento de reuniões sistemáticas de equipe, estruturação serviço de 

Acolhimento como porta de entrada para os cuidados em saúde mental. Faz-se ainda 

necessária a ampliação desta proposta para os serviços de saúde dos outros campi. 

Durante o período de suspensão de atividades presenciais na UFSCar, diante da crise 

em razão da COVID-19, houve maior aproximação e interlocução das equipes de saúde e 

assistência estudantil, que passaram a atuar de maneira mais integrada, através da construção 

de núcleos de profissionais (duplas, um profissional da assistência estudantil e outro da 

saúde) que se dividiram para acompanhar os bolsistas do PAE pertencentes a grupos 

prioritários de atenção. Em cada campus houve adaptações da proposta, mas foi possível 

propor institucionalmente um modelo de atenção intersetorial e interprofissional, que se 

alinha com a discussão da mudança do modelo tecnoassistencial antes focado no modelo 

biologicista e médico-centrado, necessário a assegurar a integralidade do cuidado. Outra 

importante vivência foi o fortalecimento do trabalho multicampi, onde foi possível construir 

instrumental de diagnóstico de necessidades de saúde física, mental e suporte social, que 

sustentaram as ações institucionais propostas. 

 



2.2.2.3.  Aproximação e Parcerias com as Redes Municipais de Saúde 

 Sorocaba 

o Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Salto de Pirapora, visando 

possibilitar o acesso dos estudantes residentes naquele município de: 

realização de exames laboratoriais; marcação de consulta e fornecimento de 

alguns medicamentos e materiais, somente com o nosso encaminhamento, sem 

necessidade de reavaliação com os médicos municipais. Parceria com a 

Prefeitura de Sorocaba-CTA, curso para capacitação de testagem rápida 

c/certificado, proporcionando assim para a comunidade os testes rápidos para 

DST. 

 Araras 

o Articulação com os serviços de Saúde Mental do Município de Araras na 

questão de participação de cursos, agilidade nos encaminhamentos e troca de 

experiências. 

 São Carlos 

o Efetivação dos encaminhamentos de pacientes para o H.U e USE e 

Especialidades Médicas com a anuência do Setor de Regulação do município 

de São Carlos; 

o Ampliação da equipe de saúde em São Carlos 

o Ampliação da equipe do DeAS com a chegada de enfermeira, terapeuta 

ocupacional e médica psiquiatra. 

 

2.3. EDUCAÇÃO INFANTIL 

A UAC é a única unidade de Educação Infantil da UFSCar, não havendo equipamento 

semelhante nos outros campi. Nasceu da mobilização comunidade universitária e luta por 

creche na Universidade Federal de São Carlos, no momento em que ocorria a expansão dos 

movimentos populares a nível nacional. Da reivindicação até a implantação da unidade, 

houve um longo processo que se iniciou em 1978 e foi finalizado em 1992, tendo havido 

diversas resistências e negativas. Após a aprovação da administração central as obras 

começaram em 1986. Do início das obras até a inauguração da creche em 1992 a construção 

foi interrompida várias vezes; ora por falta de material ora por falta de mão de obra, que se 



deslocava para outras obras da Universidade. Não foi menor a dificuldade para constituição 

dos recursos humanos. 

Muito embora a UAC tenha se constituído como uma conquista e direito para 

servidores e estudantes, houve um processo e mudança de modelo assistencial no Brasil, 

deslocando o direito a creche como direito dos pais, para Educação Infantil, direto das 

crianças. Desta forma, houve reorientação da Unidade, e sua abertura para a universalização 

do acesso. 

A UAC tem papel importante em prestar serviço em educação infantil, mas também 

realiza a integração de ensino, pesquisa e extensão da Universidade. 

 A Unidade de Atendimento à Criança (UAC) é voltada para educação de crianças de 

3 meses a 5 anos e 11 meses, sendo constituída como primeira etapa da educação básica. 

Localizada na Cidade de São Carlos, no Campus da UFSCar, a UAC funciona no período da 

manhã das 8 às 12 horas e no período da tarde das 14 às 18 horas. 

A UAC conta com 12 turmas, divididas de forma igualitária nos períodos da manhã e 

tarde. No decorrer de 2019, a UAC atendeu a 147 crianças, distribuídas nos grupos berçário, 

1, 2, 3, 4 e 5 de acordo com sua idade. Do total de crianças atendidas, 138 vagas foram 

preenchidas por crianças que estão sob a responsabilidade de munícipes são-carlenses. As 28 

restantes foram preenchidas por crianças filhas de estudantes de graduação da UFSCar 

atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil. 

A última eleição para direção e coordenação administrativa da UAC foi realizada no 

início do ano e o novo mandato começou em abril de 2019.  

Em novembro de 2019 foram lançados os processos de ingresso das crianças para o 

ano letivo de 2020. Algumas modificações foram realizadas nos Editais (PAE e de 

Universalização), tendo a aprovação do Conselho da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 

e Estudantis.   

Considerando as necessidades apontadas pela vigilância sanitária, estamos na 

iminência do início da reforma da cozinha, porém ainda não há previsão.  



É importante destacar as parcerias que a Unidade vem estabelecendo e que 

proporcionam importante suporte as suas atividades: 

O DeAS, que tem realizado intervenções junto às crianças matriculadas na UAC, 

tendo em vista a educação em saúde. A unidade também conta com o suporte do DeAE que 

tem nos auxiliado no acompanhamento social de famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade. 

A parceria da UAC com a USE também tem dado frutos no que diz respeito ao 

acompanhamento das crianças matriculadas na UAC que demonstram necessitar de serviço 

especializado em Terapia Ocupacional e de Fisioterapia.  

Neste ano também foi realizada uma parceria com o Hospital Universitário, que 

passou a atender crianças da UAC, que não possuem plano de saúde, em situações de 

emergência, com o encaminhamento da enfermeira, e na sua ausência, da Direção da 

Unidade.  

Outros desafios relacionados à dinâmica interna da Unidade refere-se ao estudo e 

implementação de política de atendimento à PcD na UAC, bem como à definições de 

normativas referentes aos critérios de atribuição de salas e afastamentos para participação em 

congressos, cursos, bancas e outros. 

 

2.4. ESPORTES 

A área de esportes na ProACE, conta com o Departamento de Esportes no campus 

São Carlos e com os DeACE nos outros campi.  

 

2.4.1. DeEsp 

O Departamento de Esportes dá apoio a toda atividade física desenvolvida pela 

comunidade interna e externa à UFSCar, seja na disponibilização de espaço físico, seja no 

fornecimento de material esportivo para a prática esportiva. 



O controle dos espaços físicos e os empréstimos de material esportivo é feito 

exclusivamente no Departamento de Esportes, baseado em algumas normas internas do 

departamento. A reserva das quadras é feita através de registro no sistema SAGUI 

<https://sistemas.ufscar.br/sagui/> e o empréstimo do material para a prática esportiva é 

controlado pelos servidores. 

 

Num futuro próximo teremos problemas com os colaboradores do DeEsp, já que três 

funcionários (Alaor, Geraldo e José) tem mais de 60 anos e todos aptos a aposentar, como 

não existe mais concursos para esses cargos é iminente a contratação de terceirizados assim 

como aconteceu no RU. 

O tratamento e limpeza das piscinas está a cargo da empresa terceirizada HP Calado. 

O Guarda Vidas das piscinas se remete a empresa terceirizada PROVAC. 

Usuários do Parque Esportivo: de acordo com normas do Departamento de Esportes, 

as reservas dos espaços para a prática esportiva seguem uma ordem de preferência, tem 

prioridade na reserva de espaços: o Departamento de Educação Física e Motricidade 

Humana, a Atlética UFSCar, as demais Atléticas e Centros Acadêmicos dos cursos UFSCar, 

Projeto de Extensão, Sindicato e Comunidade Esportiva. 

Desde o final do ano passado e início deste ano, estes contratos de terceiros e 

terceirizados foram desvinculados da ProACE e estão vinculados diretos a ProAD, e cabe ao 

DeESP somente a parte de fiscalização e gestão dos contratos. Esta mudança foi bem 

positiva, considerando a demanda da assistência estudantil, poucos recursos são destinados ao 

esporte dentro da ProACE.  

O Departamento de Esportes preserva um relacionamento mutuo com a Secretaria 

Municipal de Esportes e Cultura (SMEC), e a troca de favores quanto ao uso de espaços 

físicos para treinos e competições é constante. Sempre que há possibilidade o Departamento 

de Esportes empresta seus espaços para competições patrocinadas pela SMEC e isso, na 

maioria das vezes, temos contrapartidas em benefícios para o DeEsp (troca de vidros no 

ginásio de esportes, pintura, troca de redes no campo de futebol, etc). Por outro lado, quando 

há competições entre as Atléticas em nível estadual ou nacional e nossos espaços estão 



saturados, também recorremos a SMEC solicitando as quadras para treinamentos e 

competições. 

O Departamento de Esportes desenvolveu suas funções de apoio aos departamentos 

acadêmicos e atendendo, na medida do possível, as Atléticas, centros acadêmicos e 

iniciativas externas ao Departamento e à Universidade durante todo o ano de 2019. 

 

2.4.2. DeACE-Ar 

O Campus Araras conta com campos de futebol, quadra coberta, vestiários, lagoa 

natural (utilizada para aulas de canoagem) e área para caminhada. O DeACE-Ar oferece 

suporte com materiais esportivos como bolas, redes, apitos.   A arbitragem ficou por conta da 

Atlética em 2019.  A Diretoria do CCA também colabora com as atividades esportivas, 

oferecendo materiais, transporte coletivo e principalmente com a manutenção das quadras, 

campos e vestiários. 

DeACE-Ar buscou em 2019 parcerias na realização de atividades esportivas junto à 

secretaria Municipal de Esportes; a Secretaria da Educação e com profissionais 

independentes. Houve também maior aproximação com a Diretoria da Atlética, tendo o 

Departamento colaborado na elaboração da gincana e demais atividades proporcionadas pela 

Atlética. 

 

3. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO PERÍODO NOV/2016 A NOV/2020 

Na UFSCar os assuntos comunitários e estudantis são atribuições da Pró-Reitoria de 

AssuntosComunitários e Estudantis (ProACE), que gerencia unidades administrativas, nos 

quatro campi, diretamente ligadas a qualidade de vida de servidores e alunos, e juntamente 

com demais órgãosda UFSCar tem como missão planejar, coordenar, promover e avaliar 

ações de atendimento e assistência à comunidade universitária. Assistência Estudantil – 

construindo com o estudante suportes para a permanência econclusão de curso. 

Principais avanços realizados: 



 

3.1. Assistência Estudantil 

 Valorização e escuta das equipes da ProACE, na proposição de ações institucionais; 

 Nova metodologia de avaliação socioeconômica para ingresso no PAE – Ampliando e 

quantificando os indicadores de vulnerabilidade socioeconômica, proporcionando 

maior transparência e controle social. O anterior “corte seco de renda” foi substituído 

por metodologia desenvolvida pela equipe técnica do Serviço Social multicampi, 

envolvendo a avaliação de alguns outros indicadores de vulnerabilidade, como: Status 

ocupacional do mantenedor do estudante; Situação agravante de vulnerabilidade – 

saúde e deficiência; Situação agravante de vulnerabilidade – pobreza; Família é ou 

não beneficiária de programa de transferência de renda; Risco habitacional; 

 Atualização dos dados socioeconômicos de todos os bolsistas do PAE, 

proporcionando isonomia no perfil de atendimento  entre bolsistas ingressantes e 

veteranos. Edital ProACE nº 18; 

 Criação de espaço de escuta dos estudantes das moradias estudantis: reuniões gerais 

informativas e deliberativas; 

 Construção e pactuação de diretrizes técnicas para as ações de acompanhamento dos 

Bolsistas do PAE – Programa de Acompanhamento ao Bolsista; 

 Criação de uma equipe paritária para julgamento dos recursos contra o indeferimento 

no PAE: docentes, técnico-administrativos e bolsistas realizam de análise de 

conformidade das avaliações socioeconômicas; 

 Integração das ações da ProACE multicampi, com a consolidação de reuniões 

sistemáticas com as equipes de saúde e assistência estudantil dos 4 campi; 

 Regulamentação do acompanhamento do Programa Bolsa Permanência no âmbito da 

UFSCar (escrita, mas falta passar no CoACE); 

 Fomento a projetos voltados a ações de permanência estudantil – Programa de 

Incentivo a Permanência Estudantil (PIAPE);  

 Ampliação em 16,66% do valor da bolsa moradia. Desde a criação desta bolsa em 

2012 não havia reajustes; 

 Reforma de alguns apartamentos das moradias estudantis de São Carlos; 

 Reforma da lavanderia e entrega de máquinas de lavar e secar nas moradias de São 

Carlos; 



 Reconhecimento e manutenção do auxílio financeiro para subsídio do café da manhã e 

refeições aos finais de semana para os bolsistas dos campi em que o RU não funciona 

com a oferta de todas as refeições; 

 Regulamentação do auxílio transporte para o campus de Lagoa do Sino; 

 Regulamentação do uso excepcional das moradias em caso de situação de violência 

doméstica; 

 Regulamentação de diversos auxílios provisórios durante a pandemia COVID-19: 

Mapeamento para não bolsistas, Benefício de Suporte â Permanência, Auxílio à 

inclusão digital; 

 A mudança do modelo assistencial do DeAE – que tem como missão ser um serviço 

de referência a todo/a estudante bolsista do PAE, sendo responsável pelo acolhimento, 

atendimento e acompanhamento de demandas que estejam afetas ao acesso e garantias 

do estudante na Universidade, sobretudo considerando sua permanência, com foco na 

articulação de atores e serviços, tanto internos quanto externos à UFSCar: a) 

Desconstrução da visão anterior, de um departamento onde apenas “se concedia ou 

tirava bolsas”; b) Inserção de novos profissionais técnicos assistenciais, de diferentes 

profissões (Terapeuta Ocupacional e Psicólogo; c) Criação de espaços coletivos de 

escuta, diálogo e troca de informações com os bolsistas; d) Desenvolvimento, ainda 

incipiente, de projetos que fomentem o acolhimento, o atendimento e o 

acompanhamento em grupo; e) Oferta de Práticas Integrativas e Complementares; 

 Centro de Informações – trata-se de uma unidade interna ao DeAE, criada para a 

centralização e busca de padronização das informações e dos editais nos 4 campi. 

 

3.2. Saúde 

 Fomento a discussão da visão do modelo tecno-assistencial dos serviços de saúde 

vinculados a ProACE, alinhado às diretrizes do SUS e ações de atenção primária,  

portanto, a partir da lógica da integralidade e continuidade do cuidado,  

interprofissionalidade, e humanização da saúde; 

 Maior interlocução e construção de ações conjuntas multicampi, com espaços de 

encontro mensal; 

 Maior aproximação e integração com a política de Assistência Estudantil; 



 Articulação e discussão com a SIn para aquisição de prontuário eletrônico; 

 Aquisição de equipamentos e mobiliários e inauguração do prédio do DeACE/LS em 

03 de maio de 2018; 

 Nomeação do profissional médico pra o campus de Lagoa do Sino; 

 Pactuação com o Hospital Universitário para realização de encaminhamentos de 

pacientes e a doação de alguns medicamentos e materiais hospitalares para os 4 

campi; 

 Pactuação com a USE e Secretaria de Saúde de São Carlos spara aceitação de 

encaminhamentos do DeAS para fisioterapia na USE e agendamento de consultas 

com  especialistas sem a necessidade de reavaliação nos serviços de Atenção Básica 

vinculados ao município; 

 Aproximação com a rede municipal de saúde de São Carlos foi estreitada com 

reuniões com o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e Serviço Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) para informações e negociações de encaminhamentos; 

Pactuação de encaminhamentos para o CAPS em São Carlos; 

 Abertura de projetos de extensão  no DeAS como a implementação de 04 grupos de 

Yoga com foco no equilíbrio para a saúde mental. Responsável Profa. Paula Furlan-

DeTO; 

 Participação da equipe do DeAS do curso de “Atualização, Humanização e Gestão do 

Trabalho em Saúde”, com a Profa. Paula Furlan-DeTO e Prof. Gustavo Nunes-DMed, 

com carga horária de 72 horas; 

 Melhoria no mobiliário do DeAS, visando a adaptação na sala de multiatividades, 

onde acontecem as reuniões de equipe, grupos de psicologia, odontologia, yoga e 

outros: colocação de armários planejados no consultório odontológico, almoxarifado 

da enfermagem e cozinha e instalação de aparelhos de ar-condicionado e aquisição de 

equipamentos necessários para as aulas de yoga (tatames, blocos e rolos 

posicionadores); 

 Ampliação carga horária do médico clínico foi aumentada de 20h para 40h semanais  

em São Carlos e Lagoa do Sino, visando maior cobertura de atendimento; 

 Implantação do serviço de acolhimento em saúde mental envolvendo os profissionais 

de saúde no DeAS, eliminando a lista de espera da psicologia; 

 O quadro de servidores do DeAS foi acrescido com: uma terapeuta ocupacional, uma 

enfermeira e uma médica psiquiatra e com mais uma vaga de assistente em 



administração. Há ainda uma  assistente social alocada temporariamente (vaga 

pertence ao DeAE); 

 No DeAS foi dado início ao projeto piloto de Acolhimento de calouros no DeMA para 

dar suporte aos professores em identificarem os alunos em sofrimento mental e serem 

agentes de promoção e prevenção em saúde mental e convivência saudável 

(participação dos profissionais: Carol/TO; Ana Teresa/médica psiquiatra e 

Carla/enfermeira); 

 Inauguração do “Espaço de Atividades Sociais e Práticas Integrativas”, localizado na 

área sul, para as equipes do DeAS e DeAE ofertarem ações à comunidade 

universitária; 

 Contratação de serviço de recepção terceirizado, alocado provisoriamente no DeAS 

(posto pertence ao DeAE); 

 Criação do site do DeAS com orientações para a comunidade; 

 Em Sorocaba houve estreitamento de parcerias já existentes, com órgãos das redes de 

Saúde de Sorocaba e Salto de Pirapora. Com a empresa APREMED, ocorreu 

Apresentação de Primeiros Socorros dentro da programação da Calourada Estendida 

em 2017, atividade que foi ampliada nos anos seguintes para toda comunidade do 

campus. Parceira com o Ônibus Itinerante do Banco de Olhos de Sorocaba, foram 

realizadas consultas oftalmológicas gratuitas. Também, estreitou-se a parceria com a 

Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora - Secretaria da Saúde, com realização de 

exames laboratoriais a estudantes; marcação de consulta, somente com o nosso 

encaminhamento e fornecimento de alguns medicamentos e materiais. Outra parceria 

foi com a Prefeitura de Sorocaba pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), 

através da oferta do curso para capacitação de testagem rápida, proporcionando para a 

comunidade universitária testes rápidos para DST, o qual a enfermeira e a auxiliar de 

enfermagem realizaram. 

 

3.3. Esportes 

 Aprovação do Regimento do DeEsp; 

 Agendamento dos espaços esportivos do campus São Carlos através do SAGUI; 

 Construção do site do DeEsp; 



 Adequações físicas do ginásio de esportes de São Carlos: Pintura, substituição de 

portas, reposição de vidros; 

 Inauguração e retomada do funcionamento da piscina; 

 Oferta de atividades promovidas pelo DeEsp, voltadas a comunidade interna: 

Voleibol , caminhada/corrida, futsal feminino; 

 Maior interlocução com a Secretaria Municipal de Esportes em São Carlos e Araras. 

 Cobertura da quadra do campus de Sorocaba. 

 

3.4. UAC 

 Reserva de 25% de vagas para crianças de bolsistas PAE; 

 Parceria com o Hospital Universitário no atendimento de urgência para as crianças da 

UAC que não possuem planos de saúde; 

 Parceria da Unidade com o DeAS, que tem realizado intervenções junto às crianças 

matriculadas na UAC, tendo em vista a educação em saúde e o Serviço de Assistência 

Social da UFSCar, que tem nos auxiliado no acompanhamento de famílias em 

situação de risco e vulnerabilidade; 

 Fortalecimento da Unidade, não só como produtora de ensino, mas de pesquisa e 

extensão; 

 Elaboração e aprovação de portaria de progressão e promoção funcional da carreira 

EBTT. 

 Reformas e manutenções necessarias a melhoria do espaço de atendimento a criança. 

 

3.5. Integração e Gestão Multicampi 

 Discussão multicampi de todos os editais referentes à área de assistência estudantil e 

dos processos de trabalho da área. 

 Centralização no Centro de Informações das atividades administrativas do PAE, com 

forte interface com os Deprtamentos. 

 Homologação mensal da PBP com o suporte de profissionais multicampi que fazem o 

acompanhamento a estudantes indígenas 



 Reunião mensal para formação permanente e discussão em saúde mental com 

profissionais da saúde e assistência estudantil multicampi 

 Visitas periódicas dos gestores nos campi para interlocução com a equipe local e 

estudantes dos campi 

 Estabelecimento de sistemática de reunião com as  chefias da ProACE 

 

3.6. Articulação Interinstitucional 

Dentro de ações voltadas para reflexão e aprimoramento dos serviços, a ProACE 

realizou um trabalho de aproximação e colaboração técnica com a ProAP da Universidade 

Federal do ABC, o qual iniciou com a visita dos servidores da ProACE ao campus do ABC 

em junho de 2017, momento em que foi possível conhecer a estrutura administrativa de outra 

instituição no que se refere aos serviços pertencentes à ProACE e trocar informações e 

experiências da atuação dos profissionais de cada área e a rotina do serviço. Em setembro, a 

equipe da UFABC realizou visita técnica ao campus São Carlos, quando foi apresentado a 

estrutura da ProACE pela gestão e foram organizados grupos temáticos, onde se reuniram 

profissionais da mesma área para discutirem sobre a dinâmica de sua atuação.  

Em novembro de 2018, a ProACE promoveu espaço de troca de experiências por 

meio da visita do psicólogo Leonardo Velasco, Diretor da Divisão de Saúde dos estudantes 

da UFRJ. Em uma roda de conversa, ele abordou a atenção em saúde mental para estudantes 

universitários através de estratégias de cuidado. Também, em uma apresentação transmitida 

por videoconferência para todos os campi, ele falou sobre a Comissão Institucional de saúde 

mental e contou a experiência da UFRJ na construção da sua política 

 

4. NOVAS AÇÕES OU ATIVIDADES EM ANDAMENTO 

4.1. Assistência Estudantil 

 Implementação nos 4 campi do Programa de Acompanhamento aos bolsistas; 

 Ampliação e consolidação de espaços de diálogo e deliberação com os bolsistas, com 

acriação de um calendário regular de encontros; 



 Aquisição ou desenvolvimento de sistema eletrônico de gestão do PAE, integrado ao 

SIGA, que facilite os controles e acompanhamento do Programa. 

 Manutenção das ações desencadeadas durante a suspensão das atividades presenciais: 

Monitoramento de sintomáticos respiratórios, bem como acompanhamento de 

suspeitos e intervenções junto a pessoas infectadas por COVID-19, que pertençam ao 

grupo de bolsistas classificados como grupo prioritário; apoio e gestão dos processos 

que envolvem a bolsa alimentação em espécie; oferta de ações virtuais coletivas e 

individuais de suporte e assistência de questões advindas da crise atual; 

 Apoio e integração com as ações fomentadas pelo PIAPE. 

 

4.2. Saúde 

 Continuidade dos atendimentos e orientações remotas por meio de telefone e e-mail a 

toda comunidade universitária, realizado por todos os servidores dentro das suas áreas 

de atuação; 

 Criação de um protocolo de ações de saúde mental pactuado com as equipes de saúde 

e assistência estudantil; 

 Aquisição de prontuário eletrônico; 

 Acolhimento em saúde em saúde mental por equipe multiprofissional; 

 Cuidado dos alunos de grupo prioritário por dupla/trio entre DeAS e DeAE; 

 Monitoramento quanto aos sintomas respiratórios (COVID-19); 

 Projetos PIAPE; 

 Programa ENP, alunos do PAB (METUIA); 

 Teste Rápido; 

 Oficina de formação de Protocolo em Saúde Mental. 

 

4.3. Esportes 

 Quadras Externas: É necessário a troca das telas do alambrado atrás dos gols das 

quadras ou melhor, a construção de um muro reforçado de aproximadamente um 

metro e acima disso a realocação do alambrado. O DeEsp evita o empréstimo de bolas 



para práticas nessas quadras devido a quantidade de arames e ferros soltos, o que 

danifica sobremaneira o material. É preciso, também, reparos nas traves dos gols, pois 

algumas apodreceram, inclusive com risco para a integridade física dos usuários. Já 

foi requisitado conserto a PU e o Departamento aguarda os serviços; 

 Troca das tabelas de basquete da quadra 02 (exclusiva para basquete), trabalho está 

sendo finalizado e faltam alguns detalhes para a conclusão; 

 Quadra de Areia: demanda muito solicitada pelos frequentadores, é necessária a 

instalação de uma ducha e um bebedouro ao redor da quadra (projeto pronto pelo 

EDF), o que melhoraria consideravelmente a limpeza no corredor e banheiros do 

ginásio de esportes, já que os praticantes do vôlei de praia saem da quadra e vão até o 

banheiro se lavar ou beber água deixando uma grande quantidade de areia pelo 

caminho. Serviço já apresentado e requisitado para a MEGATECH que, inclusive, já 

esteve no local verificando a possibilidade. Estamos aguardando os serviços; 

 Piscinas: É necessário, com certa urgência, a troca dos filtros e das bombas da casa de 

máquinas das piscinas, pois as mesmas já não fazem os serviços esperados gerando 

um aumento na quantidade de produtos para tratamento e má qualidade da água. 

Processo em andamento e aguardando trâmites burocráticos para concretizar; 

 Vestiários e banheiros: Há rachadura na estrutura do banheiro feminino das piscinas, 

que precisam de reparos, foram realocados alguns revestimentos e ficou pendente o 

reparo na estrutura, um pouco mais complicado e que demanda projetos. A Megatech 

tem conhecimento do problema e faria proposta para a obra; 

 Campo de Futebol e Pista de Atletismo: Instalação/construção urgente e necessária de 

banheiros e vestiários, já que os usuários não possuem essa estrutura e acabam 

fazendo suas necessidades atrás do prédio do projeto Pedal ou na mata atrás do 

campo; 

 Troca das lâmpadas da pista de atletismo, pois muitas estão queimadas ou 

ineficientes, demanda apresentada para a Megatech, mas até o momento não 

concluída; 

 Iluminação Parque Esportivo: Através de um projeto da CPFL, coordenado pela 

empresa Vitális e o Pró-reitor Prof. Libardi, o parque esportivo foi incluído na troca 

de todas as lâmpadas convencionais para Led, essa troca seria realizada nesse ano de 

2020, mas devido à circunstancias da pandemia ainda não o foi. 

 



4.4. UAC 

 Busca pela abertura de vagas e contratação de docentes EBTTs; 

 Busca pela contratação de profissionais de Educação Especial; 

 Busca pela contratação de profissionais de Educação Física; 

 Busca pela contratação de profissionais de apoio educacional (para substituir as 

auxiliares de creche, que é cargo extinto); 

 Busca pela contratação de professor substituto; 

 Busca pela contratação de estagiários não obrigatórios; 

 Reforma da Cozinha; 

 Reforma para atender aos critérios de acessibilidade; 

 Implementação de ações de formação docente e dos técnico-administrativos; 

 Manter e estimular a produção de pesquisa e extensão e a disseminação dos resultados 

dessas investigações, valorizando o trabalho realizado na UAC; 

 Promover atividades de extensão propostas pela comunidade interna, e acolher as 

proposições da comunidade universitária externa; 

 Ampliar as parcerias com departamentos da UFSCar com o intuito de promover a 

UAC como espaço de aprendizagem aos estagiários de diversos cursos de graduação; 

 Investimento em computadores para a Unidade; 

 Investimento para aquisição de mobiliários. 

 

5. PONTOS PARA ACOMPANHAMENTO ESPECIAL 

5.1. DeAE 

 Servidores: para além da grande carga de trabalho do departamento e de sua 

insuficiente mão de obra, importante ter em mente a seguinte situação: 

o Servidores que estão prestes a sair da UFSCar (já houve a nomeação e a posse 

foi postergada) – Cristiane Cinat;  

o Servidores que podem deixar a UFSCar (estão aguardando nomeação em outro 

concurso) – Leonardo Bertanha; 



o Servidores que já manifestaram interesse em deixar o departamento e mesmo a 

ProACE: 

 Caroline Beier; 

 Camilla Gomes – processo 011087/2020-31. 

o Servidores que estão “alocados temporariamente” em outro departamento:  

 Évellyn Espíndola – DeAS – processo 111839/2019-29. 

o Servidores que deixarão, ao final de outubro, o cargo de chefias: 

 Thomás Oliveira – DeAE. 

 Vanessa Custodio – SeM - 23112.011225/2020-81 (registra que a 

lotação da servidora continua no DeAS, apesar do exercício da chefia 

na SeM). 

 

 Posto de recepção terceirizado – Foi realizado um acordo entre DeAE e DeAS em 

junho deste ano para que o posto de recepção terceirizado (aditamento do contrato da 

USE – processo 23112.104934/2019-76) previsto para o DeAE, iniciasse 

provisoriamente suas atividades no DeAS, onde continua ocorrendo o expediente 

presencial. Foi pactuado que tão logo retomemos as atividades presenciais no DeAE, 

o posto de recepção deve ser definitivamente alocado. 

 

 Estagiários: o departamento já contou com um total de 6 estagiários, considerando o 

DeAE e Seção de Moradias. Hoje há apenas uma estagiária na SeM, cujo contrato 

encerrará em julho de 2021. Não há nenhuma sinalização da ProGPe para 

contratação/reposição das vagas de estagiários.  

 

o O trabalho realizado pelos estagiários, principalmente o arquivamento de 

documentos nos prontuários, está parado desde o fim de 2019, quando saíram 

as últimas estagiárias. 

 

 PBP – Programa Bolsa Permanência 

o Cadastros bloqueados – resposta MEC e qual a diretriz de contagem do tempo 

n+1 que deverá ser adotada; 

 



 Revisão dos benefícios assistenciais previstos na Resolução COACE nº15, de 20 

de agosto de 2020 

o “Art. 51 Ficam estabelecidos os meses de dezembro e janeiro de 2021 para 

avaliação das ações e benefícios instituídos neste ato, com prazo máximo de 

finalização e entrega dos resultados em janeiro de 2021.” 

o Nessa revisão deve-se considerar um possível cenário de retomada do PAE em 

2021, com análise do orçamento PNAES de 2021; 

o Edital de ingresso PAE 2021 – se for ocorrer, será necessário iniciar sua 

estruturação em equipe. 

 

5.3. SeM 

 Servidores: trata-se de seção que já possuiu dois servidores e dois estagiários. 

Atualmente conta com apenas uma servidora (chefe da seção) e uma estagiária, frente 

a uma intensa carga de trabalho, potencializada pela diversidade de demandas que 

ocorrem cotidianamente. 

o Deve-se atentar para o fato de que a chefe da seção, Srª Vanessa Custodio, já 

manifestou seu interesse em deixar a chefia; e a estagiária, Killara Mattos, terá 

seu contrato finalizado, sem possibilidade de prorrogação em julho de 2021. 

(vide relatório DeAE). 

 

 Patrimônio - a Seção de Moradias tem um problema histórico e crônico não 

resolvido: a questão da responsabilidade patrimonial. Tentou-se diversas vezes 

articular com o Departamento de Patrimônio um possível inventário, no entanto sem 

sucesso.  

o A situação é crítica, pois se arrasta há anos, incidindo carga patrimonial 

indevida a todos os ex-chefes da seção. 

 Colchões - será necessário realizar uma licitação para aquisição de colchões uma vez 

que o estoque já está no fim. A última aquisição ocorreu em 2015, com entrega em 

2016. 

Ações a serem executadas: 



 Catracas e sistema de controle/registro de acesso - pós-pandemia - deve ser 

pensado sistema de controle de acesso, considerando utilização das catracas; 

 Mapeamento de bicicletas e veículos  

 Implementação das ações previstas no relatório da comissão de combate à incêndio 

nas moradias estudantis (comissão instaurada no âmbito do CoACE em 2018). 

 

5.4. DeACE-Ar 

Atendimento de Saúde Médico/Enfermagem 

 Possibilidade de manter o atendimento à distância um dia por semana no retorno à 

normalidade; 

 Tentativa de transformar a área do Campus como área protegida; 

 Continuidade nos projetos de Prática de Yoga. 

Esportes: 

 Temos como meta elaborar um projeto para dar início a Caminhada Cultural no CCA 

– onde teríamos uma área própria para fazer as caminhadas, e a cada monumento ou 

prédio, disponibilizar informações sobre o histórico do Campus e fatos importantes a 

divulgar. 

 Avançar com a parceria com a Atlética e conseguir técnicos esportivos. 

 Avançar com a implementação da sala de jogos (em frente ao RU) com a aquisição de 

novas modalidades de jogos de mesa. 

Serviço Social: 

 Dar continuidade às ações desenvolvidas com a equipe METUIA, cujo objetivo é 

estruturar as ações para um maior e efetivo acompanhamento dos alunos bolsistas do 

Campus Araras; 

 Manter o processo de seleção de empresa especializada para realizar as avaliações 

socioeconômicas do SiSU, considerando que a Universidade possui equipe técnica 

reduzida, o que torna inviável realizar concomitantemente as avaliações 



socioeconômicas dos ingressantes dos grupos 1 e 2 do SiSU e as avaliações 

socioeconômicas do Processo Seletivo do PAE. 

Atendimento Psicológico: 

 Implantação de programas ou campanhas de promoção de saúde mental, redução de 

danos no uso de substâncias e prevenção ao suicídio; 

 Implantação de ações com base na proposta de política de Saúde Mental da UFSCar. 

 

5.5. DeACE – LS 

 A seguir estão destacadaos os pontos que precisam de acompanhamento especial: 

 Necessidade do preenchimento da vaga em aberto para o cargo de técnico de 

enfermagem, todos os tramites já estão encaminhados à ProGPe conforme processos: 

SEI 23112.000830/2016-41; e 23112.013239/2020-30. 

 Solicitação de remoção a pedido da servidora Simone Peixoto Conejo para o 

Campus de Sorocaba.  

 Finalização do processo de implantação de um parque esportivo composto por uma 

pista de atletismo, quadras poliesportivas. 

 Contratação de pessoal (terceirizado ou estagiários) pois estamos apenas com uma 

estagiária no período da tarde, e ao voltar o fluxo presencial o serviço de recepção e 

demais demandas administrativas serão altamente afetados.  

 

5.6. DeACE – So 

Os projetos e ações em desenvolvimento – Política de Saúde Mental da UFSCar, 

Programa de Acompanhamento dos Bolsistas, padronização das atividades e integração das 

equipes internas – necessitam de constante monitoramento e apoio da gestão para repactuar 

diretrizes e atribuições entre as Pró-Reitorias.  

Na área de Esportes, apesar da construção da cobertura da quadra poliesportiva que 

está eem andamento, a qual teve grande apoio da Direção do Campus da UFSCar Sorocaba, 



houve poucos avanços. A contratação de um técnico esportivo para desenvolver e atuar em 

ações esportivas e de promoção de qualidade de vida, a melhoria das estruturas físicas do 

campus e fornecimento de equipamento e a aproximação com as Atléticas são algumas ações 

que poderiam impulsionar e melhorar essa área.  

Sobre contratações de profissionais, se torna cada vez mais difícil responder a 

demanda da comunidade universitária com número reduzido de profissionais. As demandas 

aumentam em número e tipo e ainda há possibilidades de expandir as áreas de atuação do 

DeACE, considerando que conforme se modificam as realidades, possíveis demandas 

emergem.  Assim, a contratação de novos profissionais, como psicólogo, odontologista, 

assistente em administração para recepção, contribuiria para uma oferta mais adequada de 

serviços, de acordo com o tamanho do campus e suas demandas.  

Importante lembrar que há duas vagas em aberto, resultantes de transferências de dois 

servidores. Ainda sobre esse ponto, a alocação das tradutoras e intérpretes de libras foi um 

arranjo institucional que precisa ser discutido com a SAADE com propósito de identificar as 

competências de cada instância.  

Em relação à SAADE e suas coordenadorias, é urgente a necessidade de resgatar os 

trabalhos, principalmente no que refere as discussões de gênero e abuso sexual.  

No que se refere às moradias, o contrato de uma das casas está sendo encerrado 

devido a dificuldade de manutenção do espaço e configuração do imóvel favorável a 

realização de festas, gerando denuncias e riscos à instituição.  Um problema recorrente é o 

abuso do uso de álcool entre os moradores, principalmente entre os indígenas, ocasionado 

conflitos entre os bolsistas.  

 Sobre estrutura do prédio, se faz urgente a instalação de equipamento de ar 

condicionado para a sala de ginecologia. A sala é muito quente e tem janelas a cerca de 1,5 

metro do nível do solo, imediatamente ao lado da rampa de acesso para o prédio do 

ambulatório. Para que a paciente não fique exposta em sua intimidade, é necessário fechar a 

porta e as janelas. Com o calor excessivo fica insuportável e insalubre a consulta e o exame 

ginecológico. Trata-se de investimento de baixo custo e que repercutirá muito bem entre as 

mulheres atendidas e também para a qualidade de trabalho. 



Um ponto complexo, mas de fundamental importância é a maior sensibilização da 

comunidade para participação nas atividades oferecidas pelos DeACE, desde reuniões e 

discussões dirigidas a construção de políticas c

campanhas de saúde. 

 

5.7. DeAS 

A seguir estão destacadaos os

1. Avaliação e devolutiva das carteiras de vacinação dos aluno

 Para que se obtenha mais ef

evitando também o aumento de doenças imunopreveníveis na comunidade, é necessária a 

parceria com a DiGra e coordenações de cursos quanto à inclusão de documento necessário 

e/ou obrigatório, a cópia da “carteira de vacinação” do aluno no ato da matrícula e fluxo do 

envio das mesmas ao departamento.

Como exemplo mostramos a tabela com os dados dos anos onde realizamos esse tão 

importante trabalho, desde o seu início:

Carteiras de Vacinação recebidas da Di

2. Contratação da TSB, Técnico em Saúde Bucal

Desde a aposentadoria da Auxiliar de Consultório Odontológico, em 01/2020 o 

profissional odontólogo tem seus atendimentos muito reduzidos. Esclarecemos que é 

Um ponto complexo, mas de fundamental importância é a maior sensibilização da 

comunidade para participação nas atividades oferecidas pelos DeACE, desde reuniões e 

discussões dirigidas a construção de políticas como rodas de conversas, bate

A seguir estão destacadaos os pontos que precisam de acompanhamento especial:

Avaliação e devolutiva das carteiras de vacinação dos alunos calouros

Para que se obtenha mais eficiência quanto às orientações referentes às vacinas e 

evitando também o aumento de doenças imunopreveníveis na comunidade, é necessária a 

parceria com a DiGra e coordenações de cursos quanto à inclusão de documento necessário 

“carteira de vacinação” do aluno no ato da matrícula e fluxo do 

envio das mesmas ao departamento. 

Como exemplo mostramos a tabela com os dados dos anos onde realizamos esse tão 

importante trabalho, desde o seu início: 

Carteiras de Vacinação recebidas da DiGRA e analisada 

da TSB, Técnico em Saúde Bucal 

Desde a aposentadoria da Auxiliar de Consultório Odontológico, em 01/2020 o 

profissional odontólogo tem seus atendimentos muito reduzidos. Esclarecemos que é 

Um ponto complexo, mas de fundamental importância é a maior sensibilização da 

comunidade para participação nas atividades oferecidas pelos DeACE, desde reuniões e 

omo rodas de conversas, bate-papo, oficinas e 

de acompanhamento especial: 

s calouros 

iciência quanto às orientações referentes às vacinas e 

evitando também o aumento de doenças imunopreveníveis na comunidade, é necessária a 

parceria com a DiGra e coordenações de cursos quanto à inclusão de documento necessário 

“carteira de vacinação” do aluno no ato da matrícula e fluxo do 

Como exemplo mostramos a tabela com os dados dos anos onde realizamos esse tão 

 

Desde a aposentadoria da Auxiliar de Consultório Odontológico, em 01/2020 o 

profissional odontólogo tem seus atendimentos muito reduzidos. Esclarecemos que é 



imprescindível a ajuda desse profissional TSB para que o atendimento seja realizado 

adequadamente. 

3. Acolhimento em saúde em saúde mental por equipe multiprofissional 

O acolhimento humanizado em saúde mental por profissionais da área da saúde, teve 

início em Abril de 2019, devido a grande procura pelos profissionais psicólogos que não 

conseguiam atender a demanda que é muito grande. No novo formato a equipe 

multiprofissional se reúne semanalmente para discutir estratégias e encaminhamentos 

possíveis dos casos. Desde o início foram feitos 483 acolhimentos em saúde mental. Seria 

importante a ampliação/fortalecimento com outros atores no que se refere ao cuidado da 

comunidade universitária, principalmente os alunos. 

3. A concretização da implantação do prontuário eletrônico único 

 O prontuário eletrônico é imprescindível para a agilização do atendimento, relatórios e 

arquivo. O processo das negociações teve início em 2019 e está em fase de treinamento das 

equipes e caminhando para a finalização. O prontuário eletrônico atenderá os 4 campi, 

respeitando as especificidades de cada serviço. 

4. Implementação do “Espaço de Atividades Sociais e Práticas Integrativas”, que 

foi inaugurado no final de 2019 

O espaço possibilitará maior oferta de trabalhos em grupos para as equipes do DeAS e 

DeAE beneficiando as ações integrativas à comunidade universitária. 

5. Ampliação da área do departamento 

 Com a construção de um espaço de igual área da sala de multiatividades onde 

acontecem as práticas de yoga e os grupos de orientação, poderão acontecer mais de uma 

atividade ao mesmo tempo. O projeto para aumento foi elaborado e aprovado pelo EDF. 

 

5.8. DeEsp 

A seguir se encontra as propostas para a nova gestão em relação aos Esportes: 



 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERÊNCIA DO ESPORTE NA UFSCAR: 

Para além das parcerias no oferecimento dos serviços terceirizados, referentes a 

limpeza, manutenção e serviços gerais de vigilância, entrega de material, o edital de 

gestão e gerência deve prever  também a oferta de técnicos de esporte e orientadores 

de práticas, que possam inclusive receber alunos estagiários, conforme legislação, e 

um em cada campi. Conforme consulta a PF da UFSCar, a AAAUFSCar, poderia sim, 

ser uma destas grandes parceiras nossas. Não penso em cessão do espaço, penso que a 

UFSCar não deve perder a autonomia sobre nenhum destes espaços, mas sim elaborar 

bons contratos para prestação de serviços. 

 REINTEGRAÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA CORPORAL Á PISTA DE 

SAÚDE: com a nova finalidade definida para o Espaço de Cultura Corporal, temos 

como proposta retirar a maioria das grades de ferro, que criam vários ambientes em 

um único e integrado. Podemos fazer isso compondo a distância entre os 2, com uma 

academia aberta da saúde (para além do espaço interno) e recuperando o campo de 

rugby e beisebol, no espaço cortado da pista. Pintar os brinquedos do parque, 

recuperar as estações da pista com atualização dos exercícios físicos, mas mantendo a 

ideia original do Prof. Dr. Nelson Prudêncio que a idealizou. A retirada dos treinos e 

competições de Rugby do campo de futebol é necessária, já que essa modalidade 

acaba deixando o campo de futebol todo esburacado prejudicando a prática de outros 

esportes. 

 CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL E PISTA DE 

ATLETISMO-SÃO CARLOS: considerando o alto interesse por campos de futebol, 

penso que propostas de concessão por um tempo e um período do campo, em troca da 

construção dos vestiários pode ser a melhor proposta para aqui, como pode ser 

pensado para Sorocaba também, com as quadras de tênis. 

 

5.9. UAC 

A seguir estão destacadaos os pontos que precisam de acompanhamento especial: 

 Reforma da Cozinha; 

 Reforma para atender aos critérios de acessibilidade; 

 Contratação de pessoal (professores, estagiários, educadores especiais);  



 Investimento em computadores para a Unidade. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ProACE tem como missão planejar, coordenar, promover e avaliar ações de 

assistência e apoio à comunidade universitária, ofertando atividades e serviços que visem 

melhorar qualidade de vida de servidores e estudantes. Está estruturada a partir de dois eixos 

(Assuntos Comunitários e Estudantis) e quatro áreas de atuação: Assistência Estudantil, 

Atenção à Saúde, Esportes e Educação Infantil, gerenciando unidades administrativas e 

multidisciplinares nos quatro campi. O apoio aos estudantes faz interface com todas as áreas 

geridas pela ProACE, mas encontra na Assistência Estudantil, e em especial no Programa de 

Assistência Estudantil, o suporte à permanência daqueles em situação de maior 

vulnerabilidade socioeconômica. 

ProACE vem construindo a importância da estruturação de outros serviços e suportes 

para além das bolsas assistenciais, visto que há diversos outros aspectos que interferem na 

permanência e diplomação dos estudantes, assim, suportes profissionais diversos também são 

fundamentais, para construção e fortalecimento de vínculos dos estudantes com a UFSCar. 

As ações voltadas à assistência estudantil precisam estar sintonizadas com os eixos do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil e também com as reais demandas e 

necessidades de seu público usuário. 

Nesse sentido, a construção de espaços de escuta dos estudantes é fundamental para a 

efetividade das ações institucionais. Assim, a gestão da ProACE pretende continuar 

avançando, pelos e principalmente com os estudantes, marcando suas ações pela 

transparência e diálogo, inclusão e diversidade. 

Prof. Dr. Leonardo A. Andrade 
Pró-Reitor de Asssuntos Comunitários e Estudantis 

UFSCar 

 

Francy Mary Alves Back 
Pró-Reitora Adjunta de Asssuntos Comunitários e Estudantis 

UFSCar 

 


