
Universidade Federal do Espírito Santo-UFES 
Pró Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania –PROAECI  
 

 
 
 
 
 
 

Relatório executivo atividades relativas ao período entre abril e dezembro de 2014 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             Vitória, 31 de janeiro de 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipe de elaboração 

 
Dra. Jacqueline Oliveira Silva (Pró reitora de Assuntos Estudantis e Cidadania) 

Rafael Caetano Bigossi (Bolsista PAD-Curso de Ciências Sociais) 
Daniel Souza Faian (Chefe da Seção de Gestão da Informação)  

Josimar Nunes (Bolsista PAD-Curso de Geografia) 



Sumário 
 

1- Realizações: .................................................................................................................................................................................... 7 

2 - Representações e participações em eventos ........................................................................................................................... 15 

3 - Prospecção de projetos e parcerias .......................................................................................................................................... 21 

Externas: ......................................................................................................................................................................................... 21 

Internas: .......................................................................................................................................................................................... 24 

4 - Resoluções e Portarias ............................................................................................................................................................... 30 

5 - GT’s , núcleos e grupos de estudos .......................................................................................................................................... 32 

6 - Governabilidade da Proaeci ....................................................................................................................................................... 34 

a) Reordenamento jurídico administrativo ....................................................................................................................................... 34 

b) Infraestrutura ............................................................................................................................................................................... 37 

c) Recursos humanos ..................................................................................................................................................................... 39 

7 - Comunicação ............................................................................................................................................................................... 41 

Conclusões ....................................................................................................................................................................................... 46 

 



INTRODUÇÃO 

 

O processo de institucionalização e estruturação organizacional e as dinâmicas nele envolvido, nem sempre é visível sobre a 

forma de relatos padronizados de acordo com as normatizações instituídas pelos órgãos federais. Os ritmos, os processos de 

trabalho, os atores envolvidos, os resultados obtidos e os produtos por ventura gerados, nem sempre cabem nestes formatos. 

Assim o gestor é privado de perceber o movimento de construção do organismo em suas distintas nuances e relacioná-lo ao 

conjunto de ações da instituição, estabelecendo interfaces entre elas e buscando o aperfeiçoamento da sinergia da gestão. A 

PROAECI em seus nove meses de existência, construiu uma trajetória de vida marcada por intervenções de características 

múltiplas, dada a necessidade de auto construir-se, inserir-se e decodificar-se, interna e externamente e o ineditismo de sua 

proposta para a política de assistência estudantil.  

 

Criada em abril de 2014, herdou a estrutura da Divisão de Assistência Estudantil (DAE), da extinta Pró reitoria de Gestão de 

pessoas e Assistência Estudantil(PROGEPAES),que já apresentava notável déficit de pessoal ,espaço físico e equipamentos, 

alguns dos quais requisitados antes da criação da PROAECI. Assim, iniciamos o trabalho dependendo de decisões e medidas fora 

do nosso âmbito de governabilidade e sem contar com a estrutura desejável para a envergadura do projeto, frente ao crescimento 

acelerado do ingresso de estudantes pela reserva de vagas, das demandas de um movimento estudantil fragmentado, da ausência 

de um sistema de informações integrado e dos indicadores de evasão e retenção ascendentes na UFES. 

 

O suprimento das necessidades para o funcionamento da PROAECI deu-se de forma progressiva, com pico em setembro de 

2014,quando absorvemos duas salas , 5 servidores concursados(entre eles um interprete de libras, compartilhado com o CCHN) , 



uma remoção e oito bolsas PAD, remanescentes do gabinete da reitoria. A busca pela infraestrutura para a PROAECI permeou 

todo o período, provocando largo desgaste na equipe de trabalho, em permanente movimentação entre reformas, incorporação e 

adaptação de novos membros, acrescida do aumento das demandas. 

 

Buscando sua consolidação, a PROAECI investiu em atividades que pudessem visibilizar sua existência, reduzir as demandas, 

desburocratizar os processos e estabelecer estratégias de funcionamento minimamente compatíveis ao numero de servidores e 

bolsistas, sem prejuízo da qualidade do atendimento aos usuários e cumprimento da legislação vigente. Para isso, a busca de 

parceiros internos e externos; a reformulação normativa dos procedimentos da assistência estudantil e as estratégias de 

comunicação tornaram-se imperativos de ação. 

 

Para dar visibilidade ao trabalho realizado em diferentes frentes e tempos, apresentamos  este ensaio, numa tentativa de construir 

sob a forma de  tabelas, uma “cartografia” da PROAECI , contendo o  detalhamento de nossas ações por eixos de intervenção 

distribuídos no tempo e a tentativa de dar visibilidade ao seu alcance sob a forma de serviços, produtos ou resultados, nem sempre 

passíveis de mensuração. Como todo ensaio, este documento é apresentado como um estímulo a contribuições que venham a 

aperfeiçoá-lo como instrumento de gestão. Organizado através de tabelas, ele contém atividades protagonizadas diretamente pela 

PROAECI, aqui intituladas de “Realizações” (incluindo o apoio as entidades estudantis), as atividades das quais participamos 

direta ou indiretamente em busca de inserção da PROAECI na sociedade capixaba e na própria UFES, para fins de constituição de 

uma rede de contatos, colaboradores e parceiros, sob o título “Prospecção de projetos e parcerias”. Também são apresentadas 

tabelas que tentam demonstrar os esforços de constituição da PROAECI “em si”, no que se refere à busca por infraestrutura, 

governabilidade e legitimidade de proposição e interlocução. As tabelas apresentarão informações sobre espaço físico, 



constituição das equipes técnicas, resoluções apresentadas aos conselhos superiores, portarias, grupos de trabalho e estratégias 

comunicacionais. Por fim, a título de exemplificar algumas ações, apresentamos como anexo, a ultima portaria do cadastramento, 

o Programa de atendimento psicossocial e pedagógico, o Projeto de Monitoramento das Bolsas PROAES e Permanência, a 

proposta de resolução sobre o NAUFES e o documento orientador dos fluxos e rotinas de um dos departamentos da PROAECI.  

 

Por ser experimental, pela PROAECI ter passado por inúmeras descontinuidades de servidores e equipamentos e por não haver 

um sistema de informação próprio, este relatório está sujeito a adequações, com vistas a uma versão mais definitiva.   
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1- Realizações: 

 

Atividade Período Serviço Resultado Situação atual 

1) Organização de 

estande PROAECI 

na  VIII Feira de 

Cursos  da UFES 

nos três campi da 

universidade,  

Junho.  

Divulgação do 

Sistema de 

Reserva de Vagas 

nos Processos 

Seletivos para 

ingresso nos 

cursos de 

graduação da 

UFES e o 

Programa de 

Assistência 

Estudantil 

 

Publico estimado 
de 600 pessoas 

Planejamento 
para2015/1 e 
2015/2 com a 
Prograd 

2) Oficinas de 
xadrez em parceria 
com a Atlética 
Central dos 
Estudantes da 
UFES,  ministradas  
duas vezes por 
semana pelo 
Campeão Estadual 
Josielton Cardoso 
Oliveira(cadeirante) 

Junho 
Promoção de 
esportes e lazer 

25 pessoas Concluído 
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3) Ações educativas 
do Projeto Sorriso 
em parceria com o 
DAS 

Julho/agosto 
Prevenção em 
saúde bucal 

30 pessoas 

Planejamento 
2015/1 e 
2015/2 junto ao 
DAS 

4) Ciclo de debates 

intitulado: 

''Ampliando a 

inclusão social: a 

utilização do 

CadÚnico no 

PROAES-UFES'' 

nos quatro campi 

da Universidade 

 

Setembro/Outubro 

Atividade 
permanente de 
esclarecimento de 
dúvidas sobre o 
Cadastro Único da 
assistência social ( 
CadÚnico) em 
todos os campi da 
Universidade.   Em 
parceria com a 
Secretaria de 
Estado de 
Assistência Social 
e Direitos 
Humanos 

650 pessoas 
Planejamento 
do cronograma 
2015 

5) Atividade "Bem-

vindos, estudantes", 

de recepção de 

estudantes da 

UFES do segundo 

semestre de 2014 

com foco nos 

ingressantes 

Julho 

Atividades de 

informação e 

orientação quanto 

a oportunidades e 

serviços existentes 

na UFES. Rodas 

de conversas 

temáticas: 

Interações 

15 mil pessoas 
Planejamento 
2015/1 e 
2015/2 
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internacionais, 

oficinais de jogos 

de mesa e video 

game retrô, 

encontros com ex-

alunos da UFES, 

tour pelos Campi 

de Goiabeiras e 

Maruípe, 

realização de trote 

social, 

cadastramento 

para doação de 

sangue e medula 

óssea; distribuição 

de impressos, 

recepção do 

alunos com 

abraços pelo 

Movimento 

Abraços Grátis, 

além é claro, de 

muita música e 

dança com 

presença de 

grupos culturais 

locais. 

 

6) Sorteio de vagas Novembro Promoção de 300 concorrentes Aguardando 
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na academia da 
UFES para a 
modalidade 
esportiva em 
musculação para 
estudante 
cadastrados no 
Programa de 
Assistência 
Estudantil 

saúde, esporte e 
lazer. 

definição de 
novas vagas 
pelo Centro de 
Educação 
Física 

7) Treinamento de 
servidores dos 
Polos UAB, 
localizados nas 
cidades do interior 
do ES 

Junho/julho 

Programa de 
capacitação para 
novos 
procedimentos 
para ingresso em 
cursos de 
graduação na 
modalidade a 
distancia (EAD). 

X polos 
capacitados, com 
aproximadamente 
200 participantes. 

 
Aguardando 
novo 
agendamento 
da SEAD 

8) Evento de 

lançamento do 

Comitê de 

Educação em 

Direitos Humanos.  

 
 

Dezembro 
Criação do Comitê 
Estadual de 
Direitos Humanos 

40 pessoas 

Planejamento 
de ações junto 
ao Comitê 
Estadual 

9) Campanha de 

conscientização 

contra o trote 

Junho/julho 
Criação de 
outdoor, cartazes, 
peças de 

Aproximadamente 
40 mil pessoas 

Processo 
encaminhado a 
SUPECC para 
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violento 

 

comunicação 
virtual em redes 
sociais e 
entrevistas a 
imprensa 

2015/1 

10)Fale com a 

Proaeci 
Setembro 

Criação de 
plataforma e rotina 
de dialogo a 
comunidade 
universitária e a 
Proaeci através 
das redes sociais, 
email e telefone. 

Aproximadamente 
600 pessoas 

Permanente 

11)  Encontro de 

Pro-Reitores de 

graduação com 

grupos de  pesquisa 

afro-

brasileira.Parceria 

junto ao Neab 

 

 

Agosto - 
Formalização de 
parceria 

Concluído 

12)  Programa 

''UFES PORTAS 

ABERTAS'', que 

consta de visitas 

programadas de 

alunos do ensino 

Agosto a 
Dezembro 

Visitação 
permanente das 
escolas estaduais 
da rede publica, 
para estimulo a 
participação no 
Vest-Ufes 

X Números de 
escolas e numero 
de pessoas 

Em 
planejamento 
para 2015 com 
indicação de 
protocolo de 
cooperação 
com a SEDU 
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médio  a UFES 

para melhor 

conhecer  a 

universidade , os 

cursos e os 

programas de 

acesso e 

permanência da 

UFES 

13) Projeto de 

levantamento de 

custos de moradia 

no entorno da 

UFES, para fins de 

redimensionamento 

do auxilio moradia.. 

 

Agosto/setembro - 

Encaminhamento 
de relatório 
protocolado a 
Proad para 
emissão de 
parecer 

Aguardando 
posicionamento 

15) Projeto Gaia 

 
Abril a dezembro 

Oficinas 
permanentes 

3 oficinas 
realizadas com 
participação total 
de 35 pessoas 

Em avaliação 

16) Projeto Saúde 

da mulher 

 

Abril a dezembro 
Oficinas 
permanentes 

1 oficina realizada 
com participação 
de 12 pessoas 

Em avaliação 
 
 
 

17) Apoio a 

delegação do curso 

de medicina da 

Outubro Transporte - Concluído 
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UFES  para a ida 

ao campeonato 

regional de 

Medicina em 

Teresopolis , RJ. 

 

18) Apoio a 

delegação da Ufes 

no I Encontro da 

Assistência 

Estudantil da Une- 

Ouro Preto 

Maio 
Transporte e 

impressos 
 Concluído 

19) Apoio a 

atividades do DCE 

no CCA e CEUNES 

Novembro Transporte  Concluído 

20) 

Acompanhamento 

das eleições do 

DCE 

Novembro 

 

Transporte e 

consultorias 
- Concluído 

21) Apoio ao 

Encontro Nacional 

de Estudantes de 

Serviço Social 

Agosto 

Impressos e 

passagens para 

palestrantes 

- Concluído 

22) Apoio ao 

Encontro Nacional 

de Empresas 

Agosto Impressos - Concluído 
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Juniores 

23) Apoio as 

semanas 

acadêmicas de 

curso 

Várias datas Impressos 5 apoios 
Em 

planejamento 

para 2015 

24) Apoio a 

calouradas de 

cursos 

Julho Impressos 3 apoios 
Em 

planejamento 

para 2015 

25) Apoio ao I 

Festival Dialeto 

Urbano de Cultura 

Julho 

Consultoria na 

elaboração de 

projeto, supervisão 

na organização e 

realização do 

evento, mediação 

com órgãos 

internos a UFES 

Modelagem de 

evento estudantil 

acoplado a feira 

de cursos, 

estreitamento de 

vínculos com 15 

centros 

acadêmicos e 

comissão de 

formatura 

 

28) Comissão do 

SISU 
Julho / Setembro - 

Relatório com a 

reitoria 

Aguardando 

Decisão 
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2 - Representações e participações em eventos 

 

Atividade Período Serviço Resultado Situação 
atual 

1) Sessão de 
homenagem aos 60 
anos da UFES no 
Congresso Nacional 

Junho 

 Visibilidade 
institucional,  
network e 
agenda ético 
política 

- Concluído 

2) Participação no 

décimo segundo 

Piquenique Das Cores, 

promovido pelo 

movimento LGBTT no 

Parque Pedra da 

Cebola 

Junho 

Visibilidade 

institucional,  

network e 

agenda ético 

política 

- Concluído 

3)  I Seminário de 

Combate ao Racismo: 

"Por uma Formação 

Antirracista" promovido 

pelo Coletivo Negrada 

com apoio da Proaeci 

Junho 

 Visibilidade 

institucional,  

network e 

agenda ético 

política 

Participação de 

250 pessoas 

 

Concluído 

4) Audiência Pública 

pela Liberdade 

Religiosa.  

Junho  
Visibilidade 

institucional,  

network e 

300 pessoas Concluído 
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agenda ético 

política 

5) II Marcha Nacional 

contra o Genocídio do 

Povo Negro no centro 

de Vitória  

Agosto 

Visibilidade 

institucional,  

network e 

agenda ético 

política 

Aproximadamente 

2000 pessoas 

Mobilização 

de coletivos 

do movimento 

negro para 

planejamento 

de ações 

6) Ato ''Respeite a 

moça''  
Outubro  

Visibilidade 

institucional,  

e agenda 

ético política 

100 pessoas 

Mobilização 

de coletivos 

de gênero 

para novas 

ações 

7) Participação na 

mesa  do IICongresso 

Nacional Africanidades 

e Brasilinianidades: 

Culturas e 

Territorialidades.  

Agosto 

Visibilidade 

institucional,  

network e 

agenda ético 

política 

300 pessoas Concluído 

8) Participação na 

mesa de abertura do 2º 

Encontro Internacional 

de Política Social e 9º 

Encontro Nacional de 

Política Social. 

Agosto 

Visibilidade 

institucional,  

network e 

agenda ético 

política 

550 pessoas Concluído 

9) Visita técnica feita Junho Visibilidade Abertura de Em 
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pela comunidade 

acadêmica da UFES 

na Vale S/A 

institucional,  

network  

agenda para 

projetos com a 

Vale 

agendamento 

10) Abertura do III 

Seminário Nacional 

"Educação, 

Diversidade Sexual e 

Direitos Humanos".  

Junho 

 Visibilidade 

institucional,  

network e 

agenda ético 

política 

500 pessoas Concluído 

11) Participação em 

mesa do Fórum de 

Debates Direitos 

Humanos e Direito a 

Liberdade Religiosa: 

Grandes desafios e 

perspectivas para o 

século XXI promovida 

pelo CCHN 

Setembro. 

 

Visibilidade 

institucional,  

network e 

agenda ético 

política 

150 pessoas Concluído 

12) Conferência de 

abertura do I Encontro 

da Assistência 

Estudantil do Instituto 

Federal de Educação 

do Espírito Santo (Ifes) 

em Guarapari 

Outubro 

Visibilidade 

institucional,  

network e 

agenda ético 

política 

150 pessoas 

Criação de 

agenda comum 

para temas de 

assistência 

estudantil 

Em 

andamento 

13) Participação na 

Caravana Nacional de 

educação em Direitos 

Outubro. 
Visibilidade 

institucional,  

network e 

250 pessoas Concluído 



 

18 

 

com a presença da 

Ministra Ideli Salvatti, 

da Secretaria de 

Direitos Humanos da 

Presidência da 

República (SDH/PR) 

na Assembleia 

Legislativa do ES. 

agenda ético 

política 

15) Presença na II 

Jornada Integrada de 

Extensão  

Novembro 
Visibilidade 

institucional,  

- 

 Concluído 

16) Abertura do 

Encontro Internacional 

Unati. 

 

Maio 

Visibilidade 

institucional,  

network e 

agenda ético 

política 

300 pessoas Concluído 

17) Primeira Semana 

do Negritude 

 

Fevereiro 
Agenda ético 

política 
50 pessoas Concluído 

18) Primeira 

conferência estadual 

sobre refugiados e 

migrantes promovido 

pela Sencid 

Novembro 

Visibilidade 

institucional,  

network e 

agenda ético 

política 

300 pessoas Concluído 

19)Encontro regional 

da Rede Unida  São 
Dezembro Agenda 

acadêmico 
30 pessoas Em 
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Paulo 

 

profissional e 

network 

andamento 

20) Encontro de 

acessibilidade em 

Natal RN 

Novembro 
Visibilidade 

institucional, 

network  

200 pessoas Concluído 

21) Encontros do 

Fonaprace: Brasília, 

Uberlândia , Ouro 

Preto. 

Várias datas 

Visibilidade 

institucional, 

network e 

150 pessoas Concluído 

22) Lançamento do 

plano estadual direitos 

da mulher 

Dezembro 
Visibilidade 

institucional,  
1000 pessoas Concluído 

23) Lançamento do 

programa Juventude 

Viva. 

 

Maio 

Visibilidade 

institucional,  

network e 

agenda ético 

política 

1500 pessoas Concluído 

24) 1º Colóquio 
Nacional Negro da 
UGET 
 

Novembro 
Visibilidade 

institucional 
 Concluído 

25) Participação em 

mesa do Seminário: 

Tema: Cidadania de 

Travestis e 

Dezembro 

Agenda 

acadêmico 

profissional e 

network 

500 pessoas Concluído 
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Transexuais: 

26) Abertura da  
Mostra de cinema e 
direitos humanos da 
America do Sul 

 

27)Posse da Direção 

do CEUNES 

 

Dezembro 

Visibilidade 

institucional e 

agenda ético 

política 

80 pessoas Concluído 
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3 - Prospecção de projetos e parcerias 

 

Externas: 
 

Atividade Período Serviço Resultado Situação atual 

Reuniões com 
o Centro de 
Referência da 
Juventude 
(CRJ/PMV) 
para definição 
de projetos. 

Abril, maio, junho, 
julho e agosto 

Criação do 
grupo de 
estudos sobre 
juventude 

Realização de cinco 
reuniões temáticas 
e stande do CRJ na 
recepção dos 
estudantes 

Avaliação da parceria 
para planejamento 
2015 

Reuniões com 
a secretaria 
municipal de 
direitos 
humanos 

Abril , maio , junho , 
julho e agosto e 
setembro 

Inserção da 
Ufes no projeto 
Universidade 
Cidadã 

Realização de dez 
visitas orientadas a 
Casa do Cidadão 
em Vitória 

Avaliação da parceria 
para planejamento 
2015 

Reuniões de 
trabalho com a 
Secretaria 
Estadual 
Assistência 
Social de 
Direitos 
Humanos. 

De abril a setembro 

Incremento da 
rede capixaba 
de direitos 
humanos , 
programas de 
seminários para 
orientações 
sobre o 
Cadúnico nos 
quatro campi, 
criação do 

Assinatura de termo 
de cooperação 
UFES/Secadir 

Avaliação da parceria 
para planejamento 
2015 
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Comitê de 
educação em 
direitos 
humanos 

Reuniões com 
representantes 
do Movimento 
Empresa 
Júnior do 
Espírito. 

Maio , junho , julho - 

Apoio da Proaeci ao 
Encontro Nacional 
de Empresas 
Juniores e na 
elaboração de 
resolução sobre 
Empresas Juniores 
na Ufes 

Plano de ação e 
elaboração 

Parceria 

firmada entre a 

Universidade 

Federal do 

Espírito Santo, 

por meio da 

PROAECI e o 

Juventude 

VIVA/ES e a 

Estação 

Juventude /ES. 

 

Julho - - Em aberto 

Parceria com 

Pro - reitores 

de graduação 

e grupos de 

pesquisa afro-

Julho a dezembro 

Observatório de 
ações 
afirmativas nas 
universidades 

Elaboração e 
assinatura de termo 
de cooperação e 
termo de trabalho 

Em andamento 
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brasileira na 

região sudeste 

Rede unida de 

educação e 

saúde 

Novembro/Dezembro - 

Estruturação de 
projeto de encontro 
regional de Rede 
Unida na UFES em 
março 

Em andamento 

Secretaria 

Estadual de 

Educação do 

ES 

Outubro/Novembro 

Campanha de 
ingresso de 
estudantes da 
rede publica na 
UFES 

Gravação de peças 
multimídia de 
comunicação sobre 
reservas de vagas e 
política de 
assistência 
estudantil da UFES 

Concluído 

Secretaria 

Estadual de 

Saúde 

Novembro/Dezembro 
Projeto de 
prevenção 
DST/AIDS 

Distribuição de 

preservativos nos 

campi de 

Goiabeiras e 

Maruípe e obtenção 

de 20 

dispensadores de 

preservativos a 

serem instalados 

nos campi. 5 mil 

preservativos. 

introdução ao 

acesso da testagem 

rápida para DST 

nos campi na 

Agendamento de 
reunião com secretario 
de saúde e DAS 
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UFES. 

 

Subsecretaria 

Estadual de 

movimentos 

sociais 

Abril - - A retomar 

Gerência 

estadual da 

juventude 

Abril - - A retomar 

 

Internas: 

 
 

Atividade Período Serviço Resultado Situação atual 

1) Reunião com as 

Atléticas Central da 

UFES e Atlética 

Setorial de São 

Mateus. 

A reunião ocorreu 
no dia 22 de junho. 
junho a dezembro 

- 

Criação do GT 
de esportes, 
início da 
formulação da 
política de 
esportes 
estudantis da 
UFES e 
nucleação de 
grupo pro 
Atlética CCS e 
CCA. 

Recomposição do 
GT 

2) Reuniões com Junho a dezembro Criação de impressos Listados em Em agendamento 
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Supecc para 

estruturação de 

campanhas e 

estratégias de 

comunicação. 

 

 

e outdoor para ações 
da Proaeci e serviço de 
tradução de libras para 
a TV Ufes 

atividades 
especificas 
desse relatório 

para plano de 
comunicação 
Proaeci 2015 

3) Reuniões com a 

Secretaria de 

Relações 

internacionais 

Maio a Outubro 

Programa de 
atendimento 
psicossocial a 
estudantes 
estrangeiros 

8 atendimentos Em andamento 

4)Reuniões com a 

prefeitura 

universitária, 

NAUFES e de 

representantes dos 

cursos de 

fonoaudiologia, 

terapia ocupacional 

e tradutores de 

libras. 

 

Maio a dezembro 

Tradução de letras 
libras em aulas, 
eventos e TV UFES. 
Destinação de bolsas 
de acompanhamento a 
pessoas com 
deficiência. Compra de 
equipamentos de 
ampliação de 
acessibilidade. 

Projeto de 

campanha de 

respeito aos 

espaços 

destinados a 

acessibilidade, 

criação do GT 

de 

reestruturação 

do NAUFES, 

criação do GT 

Tecnologias 

comunicacionais 

e acessibilidade. 

 

Avaliação das 
ações e 
planejamento para 
2015 

5) Parceria interna Maio a dezembro Monitoramento da Realização de Planejamento 
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com o NEAB inclusão racial na 
UFES, programa de 
combate ao racismo 

pesquisa sobre 
o estudante 
negro no 
Proaes, 
estruturação do 
observatório de 
ações 
afirmativas da 
região sudeste , 
realização de 
seminários e 
combate sobre 
o racismo, 
intervenção 
política cultural 
na tenda 60 
anos da UFES 

para 2015 

6) Parceria com a 

Prograd 

 

 

Abril a dezembro 

‘’Todos somos UFES’ , 
recepção de 
estudantes , feira de 
cursos ,campanha de 
estimulo ao vestibular 
,acompanhamento 
psicopedagógico 
social, organização da 
reserva de vagas dos 
cursos presenciais 
EAD, emissão de 
pareceres para casos 
de desligamento e 

Descritos em 
itens anteriores 

Em andamento 
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mediação de conflitos 
docente/discente e 
discente/discente. 

7) Discussão e 

reuniões com o NTI 

para elaboração do 

sistema de 

informações da 

Proaeci permitindo 

sua funcionalidade 

e interlocução com 

outras Pro-reitorias 

 

Maio a dezembro - 

Delineamento 
de modulo para 
registro de 
projetos, 
participação de 
servidor do NTI 
em oficina de 
capacitação 
nacional para 
pesquisa do 
perfil do 
estudante 
assistido 

Aguardando 
resolução de 
acordos firmados 

8) Proaex Abril a dezembro - 

Inicio de 
discussão de 
projetos comuns 
e abertura de 
negociação de 
espaço físico 

Em andamento 

     

10) Gabinete 

Itinerante - CCS e 

Ceunes .Ação do 

gabinete do reitor 

Setembro a 
dezembro 

- 
Estabelecimento 
de dialogo com 
Ceunes e CCS 

Em planejamento 
para 2015 

11)Reunião no Agosto - 
Presença de 
todas as 

Em andamento 
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CCA com todos os 

diretórios 

acadêmicos, 

assistentes sociais 

e direção de centro. 

entidades 
estudantis e 
definição de 
fluxo de 
comunicação 

12) Reunião com a 

chefia do 

departamento de 

serviço social para 

a ampliação de 

campo de estágio 

Abril - - A retomar 

13) Reuniões com 

a prefeitura 

universitária 

Abril a dezembro - 

Resolução 
parcial de 
serviços 
solicitados 

Em andamento 

14) Reuniões com 

docentes do curso 

de artes 

Abril - - A retomar 

15) Reuniões com 

DCE 
Abril a Dezembro - 32 reuniões Em andamento 

16) GT migrantes e 

refugiados 

 

 - 

Participação da 

Proaeci no GT 

de unidade 

acadêmica 

Em andamento 

17) Comissão de 

reformulação do 
Abril a setembro - 

Proposta de 

resolução 
Concluído 
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PIB e transição das 

PADs 
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4 - Resoluções e Portarias  

 

Atividade Período Serviço Resultado Situação atual 

1)  Resolução Nº  

30/2014 - CUn  que 

autoriza a entrada de 

filhos de estudantes 

atendidos pelo 

Programa de 

Assistência Estudantil 

da UFES 

Junho 

A Resolução 

determina que os 

filhos dos beneficiários 

do Proaes possam 

realizar refeições no 

Restaurante 

Universitário pelo 

mesmo valor pago 

pelo seu responsável. 

O acompanhamento 

social das famílias 

será feito pelo 

Departamento de 

Assistência Estudantil 

da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis e 

Cidadania (Proaeci) 

- Aprovada 

2 ) Resolução Nº 

23/2014-CUn   
Junho 

assegura aos (às) 

discentes da 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

(UFES) cujo nome civil 

não reflita 

- 

Aprovada no Conselho 

Universitário da UFES    
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adequadamente sua 

identidade de gênero, 

o direito de uso e de 

inclusão nos registros 

acadêmicos do seu 

nome social. 

 

3) Proposta de 

resolução para 

reestruturação do 

Núcleo de 

Acessibilidade da UFES  

 

 

 

  - 
Aguardando pauta no 

Conselho Universitário 

4) Proposta de 

resolução que altera o 

processo de 

desligamento do 

estudante- ação 

conjunta Proaeci-

Prograd 

   
Aguardando pauta no 

Conselho de Ensino e 

Pesquisa 
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5 - GT’s, Núcleos e Grupos de Estudos 

 

Atividade Período serviço Resultado Situação 
atual 

1)Criação do 
GEJUV- Grupo 
de Estudos da 
Juventude   
 

Agosto a 

dezembro 

Discussões 

permanentes 

sobre a 

temática da 

juventude 

8 sessões e 

fortalecimento 

da parceria 

com CRJ e 

observatório da 

juventude 

Em 

andamento 

2)GT Barreiras 

comunicacionais 

e acessibilidade 

Outubro a 
dezembro 

- 

Relatório 

concluído 

aguardando 

posicionamento 

da reitoria 

Em 

andamento 

3) GT Política de 

acessibilidade 

da UFES 

Maio a 
setembro 

Assessoria 

em situações 

para 

acessibilidade  

Relatório 

concluído 

aguardando 

posicionamento 

da reitoria 

Concluído 

4) GT  Política de 

esportes 

estudantis 

 

 - 

Relatório de 
diagnostico da 
situação de 
esportes 
estudantis na 

Em 

reformulação 
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UFES 

 



 

34 

 

6 - Governabilidade da Proaeci 

 

a) Reordenamento Jurídico Administrativo 

 

Atividade Período Serviço Resultado Situação 
atual 

1) Revisão do 

programa de 

assistência estudantil 

da UFES  

Agosto a Setembro Novo Proaes 

Desburocratização do 

processo de trabalho do 

DAE 

Em 

andamento 

2) Revisão e discussão 

do Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

Setembro a 

dezembro 
- 

Plano bianual de 

atividades da Proaeci 

2014/2015 

Concluído 

3) Revisão do texto da 

política de assistência 

estudantil da UFES.  

Setembro a 

dezembro 
- - 

Em 

andamento 

4) Adequação do 

sistema de informação 

próprio e de interfaces 

Junho a dezembro - - 
Em 

negociação 

5) Reordenação de 

fluxos , rotinas e 
Agosto a Dezembro - Redução da 

burocracia,reorganização 
Em 



 

35 

 

responsabilidades em 

toda Proaeci 

(Gabinete, secretaria, 

departamentos, 

divisões e seções) 

do espaço físico e 

redefinição de equipes 

andamento 

6) Elaboração e 

divulgação de editais 
Abril a dezembro - 17 editais Permanente 

7) Revisão dos auxílios 

concedidos pelo 

Proaes 

Agosto/novembro 
Monitoramento 

piloto 

Identificação de 

estudantes inativados 
Concluído 

8) Recadastramento 

dos beneficiários do 

Proaes 

Novembro/dezembro 

Reavaliação e 

concessão de 

benefícios 

Introdução do programa 

de monitoramento 

permanente dos 

benefícios 

Concluído 

9) Projeto de pesquisa 

sobre condições 

psicossociais e 

desempenho 

acadêmico 

Outubro/dezembro 

Futuro serviço 

de suporte a 

divisão de apoio 

psicossocial e 

pedagógico a 

Proaeci e a 

Prograd 

Projeto elaborado 

Em 

negociação 

com o NTI 

para inserção 

do 

questionário 

no sistema 

10) Projeto de atenção 

psicossocial e 

pedagógico 

Agosto a dezembro 

Futuro 

atendimento a 

estudantes 

vinculados ao 

Proaes e 

Projeto concluído 

Aguardando 

local para 

funcionamento 
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estudantes em 

risco de 

desligamento 

que apresentem 

dificuldades de 

ordem 

psicossocial 

11) Projeto de criação 

do Programa de 

assistência estudantil 

cidadã- Paec 

Agosto/novembro 

Futuro programa 

de bolsas 

voltado ao 

desenvolvimento 

de projetos com 

foco na 

cidadania, 

esporte, saúde, 

cultura 

estudantil e 

melhoria da 

qualidade de 

vida nos campi 

Projeto concluído 
Em 

negociação 

12) Programa 

suplementar de Auxilio 

Estudantil Proaeci  

Novembro/dezembro 

Futuro programa 

de 

desenvolvimento 

de projeto nas 

férias escolares 

de verão com  

foco na inserção 

dos estudantes 

Projeto concluído 
Em 

negociação 
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ingressantes, na 

Ufes e na cidade 

13) Nasas e Casas Abril a dezembro  8 reuniões 

Redefinição de fluxo e 
rotinas do PROAES para 
execução no Ceunes e 
CCA 

Planejamento 
2015 

14) Ampliação do 

horário 
Abril 

Atendimento ao 
estudante 

Aumento do numero de 
atendimentos do DAE 
para as 20:00 

Concluído 

 

 

b) Infraestrutura 

 

Atividade Período Serviço Resultado Situação atual 

1) Definição de 

espaço físico para 

funcionamento da 

Proaeci e de seus 

projetos e serviços 

: Adequação da 

antiga divisão do 

DAE/Progepaes 

 

Abril a 

dezembro 
- 

Mapeamento de 

espaços ociosos ou 

subutilizados 

Desencadeamento de 

negociações com 

reitorias, Pro-reitorias 

e coordenadores de 

projetos 

Em andamento 

2) Reforma e 

adequação do 

espaço contiguo ao 

Abril a 

dezembro 

Secretaria e 

gabinete conjunto 

para diretores e 

Reforma do teto, 

paredes, aquisição de 

equipamentos 

Inconcluso 
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DAE 

 

Pro-reitora informacionais e 

mobiliário 

3) Adequação do 

espaço físico do 

DAE 

Abril a 

Dezembro 

Estruturação de 

recepção e 

protocolo unificado 

Otimização das 

demandas, redução do 

tempo de atendimento 

e de espera do usuário 

Em monitoramento 

4) Negociação da 

sala do extinto 

Cefoco no andar 

térreo do centro de 

vivência. 

 

Abril a 

dezembro 

Prevista a 

instalação da 

Secretaria 

Unificada da 

Proeci 

Obtenção da sala e 

desencadeamento de 

adequação do espaço 

Inconcluso 

 

5) Revisão de 

contrato e 

adequação da sala 

contigua da sala 

anexa a Xerox do 

centro de vivencia 

 

Abril a 

setembro 

Recepção 

acessível e serviço 

de atendimento 

em direitos 

humanos 

Aquisição de 

equipamentos 

informacionais, 

imobiliário e pintura, 

conclusão de 

instalações elétricas e 

de telefonia. 

Inconcluso 

6) Negociação e 

adequação da sala 

contigua ao NCI no 

andar térreo do 

centro de vivencia. 

Junho a 

dezembro 

Prevista instalação 

da divisão de 

atendimento 

psicossocial e 

pedagógico 

Desocupação da sala, 

levantamento de 

necessidades de 

manutenção e 

requisição de serviços 

Inconcluso 
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7) Reforma e 

adequação da sala 

do Naufes no R.U. 

 

Abril a 

setembro 

Instalação do 

serviço de 

gerenciamento de 

bolsas e do 

DEPAE 

Conclusão do plano de 

reformas pré-existente 

a PROAECI 

Em avaliação 

8) Adequação 

tecnológica da 

Proaeci 

 

Abril a 

dezembro 
- 

Aquisição de 

equipamento 
Inconcluso 

9) Adequação do 

sistema de 

informação próprio e 

interface 

Junho a 

dezembro 
- 

Realização de 

reuniões com o NTI 

para discussão de 

propostas 

Inconcluso 

 

c) Recursos humanos 

 

Atividade Período Serviço Resultado 
Situação 

atual 

1) Plano de 

necessidade 

emergencial de 

recursos humanos 

Proaeci. 

Abril/maio - 

Contratações, 

remoções, bolsas 

Pad e terceirizados, 

contratados 

progressivamente a 

partir de junho 

Inconcluso 
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2) Seleção de 

bolsistas 

Junho  a 

dezembro 
- 

Incorporação de x 

bolsas 

Em 

andamento 

3) Supervisão de 

bolsistas 

Abril a 

dezembro 

Ampliação dos 

números de 

atendimentos 

Melhor desempenho 

nas atividades e 

incorporação de 

conteúdos de 

aprendizado nas 

atividades PAD 

Em 

andamento 

4) Recebimento de 

servidores 

terceirizados e 

bolsistas 

Agosto a 

outubro 
- 

Criação parcial de 

setores previstos no 

organograma 

Em 

andamento 

5) Estruturação de 

equipes de trabalho 

em conformidade 

ao organograma 

Abril a 

dezembro 
- 

Estruturação parcial 

do DAE, do DEPAE e 

do DCDH 

Em 

andamento 

6) Definição e 

execução de 

cronograma de 

reuniões com 

servidores e 

estagiários 

Abril a 

dezembro 
- 

Definições conjuntas 

sobre o 

funcionamento da 

PRAECI e 

compartilhamentos 

de responsabilidades 

Em 

andamento 

 



 

41 

 

7 - Comunicação  

 

Atividade Período Serviço Resultado 
Situação 

atual 

2) Identidade 

Visual 

Assessoria de 

imagem 

institucional 

Fixação de 

imagem 

institucional 

publica 

 Logomarca 

 Adesivos 

 Banners 

 Folders 

 Certificados 

Concluído 

3) Manejo da 

Logo 
- 

Aproximação 

com o publico 
05 Permanente 

4) Produção 

Audiovisual 

Informação, 

esclarecimento e 

difusão de 

conhecimento 

(acessível para 

surdos) 

X produções 

audiovisuais 

 Setembro Azul 

 CadÚnico 

 Outubro Rosa 

 Fim de ano 

Em 

planejamento 

para 2015 

5) Utilidade 

Pública 

Disseminação de 

oportunidades e 

direitos 

35 bases de 

informação 

disseminadas 

em posts, links 

e imagens 

Média de 7,5 mil 

acessos em rede social 
Permanente 
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6) Divulgação 

de ações da 

PROAECI 

Mobilização 

interna 

Maior 

participação 

nas atividades 

 Oficina “Fala 

galera” 

 Oficina xadrez 

 Resolução 

30/2014 

 Projeto sorriso 

 Universidade 

Cidadã 

 Bem-vindos, 

estudantes 

 Abraço grátis 

 Editais 

 Fale conosco 

 Ação 

Universidade 

Cidadã: 

cidadania, 

direitos humanos 

 Seminário 

CadÚnico 

 Sorteio vagas 

academia 

 Cadastro no 

PROAES 

Permanente 
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 Sorteio de bolsas 

Centro de 

Línguas 

 Distribuição 

preservativos 

 

7) Coberturas 

Fotográficas 
Documentação 

Criação de 

acervo  

 Feira de cursos 

 I Seminário de 

Combate ao 

Racismo 

 Audiência Pública 

pela Liberdade 

Religiosa 

 II Congresso 

Nacional 

africanidades e 

brasilidades 

 Visita técnica da 

Vale S/A 

 Reunião com 

gerência de 

juventude 

 2° Encontro 

Internacional de 

Política Social 

 9° Encontro 

Permanente 
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Nacional de 

Política Social 

 II Jornada 

Integrada de 

Extensão  

 Reuniões com 

Centro de 

Referência a 

Juventude 

 Abraço grátis 

 Ação cultural 

 Posse dos Pró-

Reitores 

 Apresentação 

dos novos 

gestores 

 Parceria firmada 

entre UFES por 

meio da 

PROAECI, 

Juventude 

VIVA/ES e 

Estação 

Juventude/ES. 

 9ª Mostra de 

Cinema e 

Direitos 
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Humanos 

 Distribuição de 

preservativos 

8) Campanhas 

Temáticas 

Educação para a 

cidadania 

Fixação de 

agenda 

temática anual 

da Proaeci 

 Bem-vindos, 

estudantes 

 Contra trote 

violento 

 Contra racismo 

 Setembro Azul 

 Outubro Rosa 

 Prevenção AIDS  

 Ano novo 

 

Em 

planejamento 

para 2015 
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Conclusões  

 

A receptividade a criação da PROAECI e o volume acelerado de demandas retidas, surgidas neste curto espaço de tempo, 

demonstrou a necessidade de sua existência. Nestes nove meses constatamos carências no atendimento aos estudantes, excesso 

de burocracia, ausência de monitoramento da relação recursos x desempenho, pouco conhecimento do Plano Nacional de 

Assistência Estudantil entre gestores, agravadas por uma precária estrutura física e de RH, ainda sem  grandes avanços. Além 

disso, a falta de definições quanto as estruturas PROAECI com CEUNES e CCS, trouxe desgaste extra na organização dos macro 

processos (cadastramento, avaliação e reserva de vagas) e no suprimento das expectativas geradas com a nova pró reitoria.A 

assistência a saúde dos estudantes, também é dependente destas definições, pois permanece vinculada ao Departamento de 

Assistência a Saúde da PROGEP. 

 

Apesar disso, galgamos ao longo destes meses, a consolidação da estrutura mínima de governabilidade e funcionamento, além do 

reconhecimento público dos esforços desdobrados para tanto. 

 

A caminhada até aqui empreendida foi em ritmo acelerado, dadas as necessidades de atendimento aos usuários, a busca de 

oportunidades e de ocupação de espaços oportunizados por conjunturas específicas, contando com o apoio dos servidores e 

estudantes mais fortemente compromissados com o projeto. Esta característica exigirá da UFES para o próximo ano, a 

concretização das demandas físicas, organizacionais e de parcerias internas da PROAECI, já encaminhadas e indicadas neste 

relatório e outras que constam no PDI/UFES. 
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Anexos 

 
1- Ultima portaria do cadastramento 
2- Programa de atendimento psico social e pedagógico 
3- Monitoramento das bolsas PROAES e Permanência 
4- Proposta de resolução sobre o NAUFES 
5- Fluxos e rotinas DPAE 

 


