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Oficio 14/2018 
 

 
À Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis/UFGD 
 
Assunto: Oficialização de propostas do DCE para o orçamento do PNAES em 2019 
 
 
              Viemos através deste oficializar propostas feitas para o Orçamento Participativo da 

PROAE/UFGD para o ano de 2019 durante reunião do dia 09/08/2018 com o Coordenador de 

Assuntos Estudantis, profº Arthur Ramos do Nascimento e com a Assistência Social, Lisiani 

Rodrigues. Em anexo seguem em resumo os projetos e descrições dos programas propostos: 

Auxilio Saúde Emergencial (anexo 1), Auxílio Xerox (anexo 2), Vale Cultura (anexo 3) e 

Congresso Estudantil 2019 (anexo 4).  

 

Nos colocamos à disposição para esclarecimentos e gradecemos sua atenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Iara Pereira Cardoso 
Representante da Diretoria do DCE 
Gestão 2018 – Solte a Voz 
 

Dourados – MS, 14 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 



Anexo 1 

Auxílio Saúde Emergencial 

1 - Descrição 

O Auxilio Saúde Emergencial estaria à disposição dxs estudantes classificadxs 
como perfil em casos de emergência médica (consultas, remédios, exames, etc).  
Proposta de funcionamento: Cada estudantes teria um teto de gastos que poderia 
ser utilizado durante o ano. Ex.: R$ 500,00 para Consultas/Exames e R$ 300,00 
para medicamentos. O valor seria solicitado como reembolso mediante 
apresentação de declaração médica de comparecimento e receituário 
acompanhado de nota fiscal/recibo. 

Regulamentação: mediante construção de regulamento do programa. 

Público alvo: Estima-se que pelo menos 25 estudantes, a depender da demanda 
de recursos solicitada pelos usuários. 

2 - Objetivo 

Oferecer auxílio financeiro para estudantes com vulnerabilidade socioeconica que 
necessitarem de atendimento médico e/ou tratamento de saúde em caráter emergencial.  

3 - Justificativa 

Diante das adversidades e situações imprevistas relacionadas à saúde se faz 
necessário que a universidade, através das políticas de assistência estudantil, 
garanta auxílio e atenção aos estudantes em situação de vulnerabilidade que 
venham a necessitar de atendimento médico e/ou tratamento e que, por conta de 
suas condições socioenomicas, tem o acesso dificultado ou impedido.  

4 - Previsão para a execução 

Ano de 2019. 

5 - Público Alvo 

Estima-se que pelo menos 25 estudantes, a depender da demanda de recursos 
solicitada pelos usuários. 

6 - Agentes envolvidos, acadêmicos, setores ou unidades; 

Estudantes da graduação presencial da UFGD assistidos pelo Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES) e PROAE/UFGD. 

7 – Previsão de recursos 

R$ 20.000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

Auxílio Xerox 

1 - Descrição 

O Auxilio Xeroz estaria à disposição dxs estudantes classificadxs como perfil com 
menor índice de classificação para utilização em reprografias de materiais 
acadêmicos.  

Proposta de funcionamento: Estudantes com perfil solicitam o auxílio via edital a 
ser lançado no início dos semestres e são beneficiados conforme seu índice de 
vulnerabilidade (assim serão filtrados aqueles/as que mais necessitam). O 
estudante receberá o auxílio em sua conta bancária. 
Valor mensal do auxílio: R$ 50,00 
Duração: 6 meses. 
Público alvo estimado: 100 estudantes por semestre (200 no total).  
Valor total do auxílio: R$ 60.000,00 

Regulamentação: mediante construção de regulamento do programa. 

2 - Objetivo 

Oferecer auxílio financeiro para estudantes com vulnerabilidade socioeconica que 
encontram dificuldades para obter materiais solicitados para aulas (reprografias).  

3 - Justificativa 

Por conta da necessidade de aquisição de materiais para o acompanhamento de 
aulas se faz necessário que a universidade, através das políticas de assistência 
estudantil, ofereça respaldo para que os estudantes em situação de 
vulnerabilidade tenham condições de adquirir esses materiais. 

4 - Previsão para a execução 

Ano de 2019. 

5 - Agentes envolvidos, acadêmicos, setores ou unidades; 

Estudantes da graduação presencial da UFGD assistidos pelo Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES) e PROAE/UFGD. 

6 – Previsão de recursos 

R$ 60.000,00 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

Vale Cultura 

1 - Descrição 

O Vale Cultura estaria à disposição dxs estudantes classificadxs como perfil com 
menor índice de classificação para utilização em eventos e atividades culturais, 
artísticas e de entretenimento. 

Proposta de funcionamento: Estudantes com perfil socioeconômico solicitam o 
auxílio via edital a ser lançado no início dos semestres e são beneficiados 
conforme seu índice de vulnerabilidade (assim serão filtrados aqueles/as que mais 
necessitam). O estudante receberá o auxílio em sua conta bancária. 
Valor mensal do auxílio: R$ 50,00 
Duração: 6 meses. 
Público alvo estimado: 100 estudantes por semestre (200 no total).  
Valor total do auxílio: R$ 60.000,00 

Regulamentação: mediante construção de regulamento do programa. 

2 - Objetivo 

Oferecer auxílio financeiro para estudantes com vulnerabilidade socioeconica que 
encontram dificuldades para acessar experiências culturais e artísticas. 

3 - Justificativa 

Diante da situação de vulnerabilidade socioeconômica as experiências culturais, 
artísticas e de entretenimento são pouco acessíveis para muitos estudantes da 
universidade, desta forma se faz necessário que a universidade, através das 
políticas de assistência estudantil, ofereça condições mínimas de auxilio e 
incentivo à praticas deste tipo pela comunidade estudantil, pois sabe-se que a 
cultura é elemento importante do processo experimentação e convívio nas 
relações humanas. 

4 - Previsão para a execução 

Ano de 2019. 

5 - Agentes envolvidos, acadêmicos, setores ou unidades; 

Estudantes da graduação presencial da UFGD assistidos pelo Programa Nacional 
de Assistência Estudantil (PNAES) e PROAE/UFGD. 

6 – Previsão de recursos 

R$ 60.000,00 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

Congresso Estudantil de 2019 

1 - Descrição 

O Congresso Estudantil visa ser um espaço de debate e vivência coletiva da 
comunidade estudantil sobre temas importantes e ligados ao cotidiano da vida 
universitária, como as políticas de permanência e democratização do acesso, as 
condições estruturais, a qualidade do ensino, o incentivo à extensão e à pesquisa. 
Para além disso visa ser um espaço de formação política para o movimento 
estudantil universitário e de celebração através de atividades culturais e artísticas. 

Organização: mediante construção coletiva do movimento estudantil (DCE, 
Centros Acadêmicos), PROAE e PROEX. 

2 - Objetivo 

Promover debates e discussões propositivos sobre temas e agendas da 
comunidade estudantil. 

3 - Justificativa 

É necessário promover espaços de discussão sobre os problemas e temas da 
vida estudantil que sejam organizados e pensados pelos estudantes para os 
estudantes e que estimulem a organização política de destes e a ação coletiva em 
prol da defesa da universidade pública e das reivindicações pela garantia dos 
direitos ao acesso e à permanência na universidade. 

4 - Previsão para a execução 

Segundo semestre de 2019. 

5 - Agentes envolvidos, acadêmicos, setores ou unidades; 

Estudantes da graduação presencial da UFGD, inclusive os assistidos pelo 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), Movimento Estudantil 
Universitário (DCE, Centros Acadêmicos), PROAE e PROEX. 

6 – Previsão de recursos 

R$ 10.000,00 

 

 

 


