


Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 

Uma Pró-Reitoria para você chamar de minha! 
 

A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  E A  
INTEGRAÇÃO NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO: 

Uma nova concepção na construção de 
políticas de permanência e êxito 



 
 

•Em 04 de outubro de 2010, a gestão da UNEMAT designou por meio 
da Portaria Nº. 748/2010 (renovada pela Portaria Nº. 1745/2011), a 
Comissão Responsável pela Instituição da PRAE - Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis. 

 

•A PRAE foi definitivamente institucionalizada por meio da Resolução 
Nº. 002/2012 – CONSUNI, de 24 de abril de 2012, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 05 de junho de 2012, 
com o objetivo de EFETIVAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL E COMUNITÁRIA DA UNEMAT. 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 



 
 

•Nestes anos de criação, a PRAE tem contribuído com a permanência do 
discente socioeconomicamente vulnerável, através da concessão de AUXÍLIOS 
MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO PCDs (de acordo com a demanda) e, ainda 
concede via fluxo contínuo, AUXÍLIO PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM 
EVENTOS CIENTÍFICOS. 

•Disponibiliza também o SEGURO ACADÊMICO com cobertura desde o ato de 
matrícula. 

•A PRAE estimula semestralmente e, em unidade com  
os Câmpus Universitários, a realização da  
“Recepção Acadêmica”, evento aprovado pela PROEC e que objetiva inserir o 
discente ingressante no cotidiano da Instituição, bem como promover a 
integração do mesmo com as atividades acadêmicas e os veteranos.   

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 



A PRAE 

• A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) é um órgão de 
planejamento, supervisão, coordenação e fomento, e tem a 
finalidade de planejar e executar políticas permanentes de 
estímulo à educação superior, à garantia do ensino, pesquisa e 
extensão, de modo a evitar a evasão, realizando a interação 
com a comunidade acadêmica e a participação dos processos 
internos. 



Eq
u

ip
e

 P
R

A
E 

– 
G

e
st

ão
 2

0
1

9
/2

0
2

2
 



SETOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - SAEst 



 
 

•Objetivando expandir as ações... 

•A PRAE, em consonância com: 

• 3º CONGRESSO UNIVERSITÁRIO (2017) 

• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO – PEP (2015 – 2025), 

• PLANO DE AÇÕES DA ATUAL GESTÃO DA UNIVERSIDADE. 

 

•Propõe a CRIAÇÃO do 
“SETOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – SAEst” 

em cada Câmpus Universitário.  

SETOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - SAEst 
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• SUGERIMOS os seguintes profissionais: 

– Assessor de Assuntos Estudantis – Docente:  
10 horas de encargo docente (sem liberação de disciplina) – 
Resolução 040/2019-Consuni/2019, aprovada no Consuni, de 03 e 
04/12/2019; 

– Assessor de Assuntos Estudantis – Técnico (PTE): 40 horas 
semanais (três turnos). 

– Servidor Técnico (PTE): responsável pelos auxílios,  
pela recepção acadêmica, etc. 

– Estagiário: pelo menos um. 
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– Docentes e PTEs: a partir de suas especialidades  
(psicopedagogia, psicologia, assistência social, terapeutas,  
dentre outras) ou por meio de ações extensionistas; 

– Psicólogo: o psicólogo que atende ao câmpus ou parceria com a 
Secretaria de Assistência Social e CAPS; 

– Assistente social: parceria com a Secretaria de Assistência Social e CRAS; 

– Pedagogo: havendo este profissional no quadro do Campus  
que possa integrar a equipe do setor; 

– Outros profissionais que o Câmpus achar conveniente. 
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•Entende-se como ATRIBUIÇÕES do “SETOR DE ASSUNTOS 
ESTUDANTIS – SAEst”, nos Câmpus Universitários: 

• Ser um espaço de escuta, de orientações e encaminhamentos 
das demandas discentes aos setores competentes. 

• Constituir-se como um espaço agregador de informações 
tanto dos discentes como para os discentes. 

• Estruturar semestralmente a seleção discente  para a 
concessão de Auxílios Alimentação e Moradia. 

• Constituir a comissão local de acompanhamento  
dos discentes auxiliados, cotistas indígenas e negros. 
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• Receber as solicitações de Auxílio Participação em Eventos. 

• Levantar semestralmente o número de discentes PCDs e dar os 
encaminhamentos necessários à sua permanência. 

• Promover semestralmente e, em parceria com a PRAE, a 
RECEPÇÃO ACADÊMICA. 

• Através da possibilidade de uma rede de solidariedade com o 
município, ofertar assistência psicopedagógica e psicológica aos 
discentes, realizada por profissionais especializados para a função. 

• Identificar junto aos segmentos docentes, técnico e discentes, 
situações de assédio moral, sexual entre outros e,  
propor ações locais de prevenção e combate. 
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• Em parceria com a Extensão, o Ensino e a Pesquisa, promover 
ações de caráter pedagógico, cultural, esportivo e de lazer no 
âmbito universitário. 

• Promover atividades voltadas à saúde e qualidade de vida. 

• Contribuir para a definição das bases do “Acolhimento Familiar” 
nos espaços universitários. 

• Constituir-se como segmento estendido da PRAE  
nos Câmpus Universitários. 

SETOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – SAEst 

(Espaço agregador de ações) 



Como constituir o SAEst? 



 
 

•Será um processo gradativo, de acordo com a predisposição dos 
Câmpus, disponibilidade de espaço e pessoal. 

•A PRAE está elaborando o PROJETO DE CRIAÇÃO DO SAEst que 
constará de: 

– Introdução 

– Objetivos 

– Metodologia de Trabalho 

– Recursos Humanos e Materiais 

– Material de Consumo 

– Operacionalização 

– Avaliação. 
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•No PROJETO DE CRIAÇÃO do SAEst constará: 

– Metodologia de Trabalho: 

• Eixo 1 – Aprendizagem/PCD e outros 

• Eixo 2 – Acolhida/Recepção Acadêmica 

• Eixo 3 – Pertencimento/Integração 

• Eixo 4 – Assistência/Auxílios 

• Eixo 5 – Atendimento/Parcerias 
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O PROJETO SERÁ DISPONIBILIZADO A CADA UM DOS CÂMPUS 
UNIVERSITÁRIOS PARA EMBASAMENTO, NA CONSTRUÇÃO DO “PLANO 

DE TRABALHO” (até o fim de 2020/1) 

 

•O “Plano de Trabalho” deverá ser submetido à apreciação do Colegiado 
Regional e, após APROVADO, ser submetido à PRAE (se possível até 
setembro de 2020). 

 

•Após receber os documentos referentes à aprovação dos Projetos, a PRAE 
submeterá ao CONSUNI para apreciação e legalização do Setor de 
Assuntos Estudantis – SAEst. 
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A PRAE tem buscado pautar suas ações em dois eixos sustentadores 
principais, sendo eles: 

1) ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

2) INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL 

 

 Considera também imprescindível fomentar um terceiro eixo 
temático para a Universidade: 

3) PERTENCIMENTO ESTUDANTIL, pautado na estruturação e 
fortalecimento do movimento estudantil da UNEMAT.  

SETOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - SAEst 



As questões que envolvem a composição do Plano de Trabalho 
de cada Câmpus podem ser tratadas com a Assessora de Gestão 

de Políticas Estudantis, Profa. Dra. Leila Delmadi,  

pelo e-mail: prae.politicas@unemat.br  

 

mailto:prae.politicas@unemat.br


Programação de Agenda para 2020 

• Reunião Representações Estudantis (DCEs) – Cáceres, 31 de Março 
• JORNADA CIENTÍFICA (ERAU) – Cáceres, 08 a 10 de Junho 
• Fóruns Locais 2020/2 
• II Seminário de Assuntos Estudantis – Cáceres, 10 e 11 de 

Novembro 



PRAE 
Uma Pró-Reitoria para chamar de “minha” 

Use o QR Code para acessar nossa página 

prae@unemat.br 

Acompanhe-nos nas redes sociais  

@prae.unemat @praeunemat 


