
Divisão de Assistência Estudantil  
DAEST



É um programa do governo federal, denominado de Plano Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES), regulamentado pelo Decreto nº 7.234, de
19/julho/2010, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), com a
finalidade de ampliar as condições de permanência na educação superior
pública federal, assistindo-os nas seguintes áreas:

O QUE É ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL?

● I - moradia estudantil;
● II - alimentação;
● III - transporte;
● IV - atenção à saúde;
● V - inclusão digital;
● VI - cultura;
● VII - esporte;
● VIII - creche;
● IX - apoio pedagógico; e
● X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.



É a Superintendência de Assistência Estudantil (SAEST), desenvolvendo
um conjunto de ações que compõe a denominada Política Institucional de
Assistência e Acessibilidade Estudantil (PINAE).

Na UFPA QUAL SETOR COORDENA 
A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL?

E NO CAMPUS ANANINDEUA QUAL O SETOR 
RESPONSÁVEL PELA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL?
É a Divisão de Assistência Estudantil – DAEST responsável por propor,
acompanhar e avaliar a política de Assistência Estudantil no campus
Ananindeua, objetivando garantir a permanência dos estudantes, de
acordo com o que preceitua o Plano Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES).





QUAIS OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL?
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Visa apoiar o estudante de graduação em de
vulnerabilidade socioeconômica com a
concessão de auxílios financeiros.

● Sua operacionalização ocorre por meio de Edital de seleção
para custear despesas acadêmicas, na perspectiva de
contribuir com sua permanência com qualidade e sucesso no
curso de graduação, até sua integralização total.

O programa compõe-se de um conjunto de modalidades de auxílios
financeiros, quais sejam:

PROGRAMA PERMANÊNCIA



AUXÍLIOS OBJETIVO

1.PERMANÊNCIA/MORADIA

Apoio financeiro ao discente de graduação extensiva presencial no que se
refere às despesas com alimentação, transporte e material didático e
aluguel.
Publicização anual.

2. INTERVALAR

Apoio financeiro ao discente de graduação intensiva presencial no que se
refere às despesas com alimentação, transporte e material didático, pago
em uma única parcela durante os período letivos.
Publicização anual

3. KIT ACADÊMICO
Apoio financeiro ao discente de graduação extensiva presencial para
adquirir material/equipamento didático acadêmico específico de instrução.
Sua publicização é anual, via edital.

4. ACESSO À LÍNGUA 
ESTRANGEIRA

Apoio financeiro ao discente de graduação presencial para a realização de
cursos livres em línguas estrangeiras (inglês, francês e espanhol) com
vagas e material didático gratuitos.
Publicização semestral.

5. ESTUDANTE 
ESTRANGEIRO

Apoio financeiro ao discente estrangeiro de graduação presencial para
subsidiar necessidades básicas, total ou parcialmente, com alimentação,
transporte, material didático e moradia, promovendo sua permanência
durante o tempo regular do seu curso.
Publicização de fluxo contínuo, via instrução normativa.

MODALIDADES DE AUXÍLIOS



AUXÍLIOS OBJETIVO

6. EMERGENCIAL

Apoio financeiro ao discente de graduação presencial no que se refere às
despesas com alimentação, transporte e material didático. Destina-se,
exclusivamente, aos casos excepcionais de vulnerabilidade e risco social, que, por
alguma questão recente e emergencial, não conseguem suprir as despesas
relativas ao estudo universitário. Publicização de fluxo contínuo, via instrução
normativa.

7. CRECHE

Apoio financeiro a (o) discente de graduação presencial para custear total ou
parcialmente despesas com serviços de creche ou pré-escola para filho/filha em
idade entre 18 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, garantindo dessa forma a
permanência com êxito na graduação.
Publicização de fluxo contínuo, via instrução normativa.

8. PCD

Apoio financeiro ao discente de graduação presencial com deficiência (PcD) para
subsidiar necessidades básicas, total ou parcialmente, com alimentação,
transporte, material didático e moradia, promovendo sua permanência durante o
tempo regular do curso de graduação. Publicização anual.

9. KIT TECNOLOGIA 
ASSISTIVA PARA 

PCD

Apoio financeiro ao discente de graduação presencial com deficiência (PcD) que
não consegue adquirir material didático/pedagógico acessível e inclusivo, de uso
individual, necessário ao processo de ensino-aprendizagem. Publicização anual.

10. TAXA ZERO
Apoio ao discente de graduação presencial, em vulnerabilidade socioeconômica,
visando assegurar sua segurança e equilíbrio alimentar.
Publicização de fluxo contínuo, via instrução normativa.

MODALIDADES DE AUXÍLIOS



AUXÍLIOS OBJETIVO

11. AUXÍLIO CASA DE 
ESTUDANTE

Apoio financeiro ao discente de graduação extensiva presencial, residente em
CEUS da UFPA e Residências Universitárias, custeados por governos estadual
e municipal, e que não possui condições de arcar com custeio parcial de
alimentação, transporte e material pedagógico.
Publicização de fluxo contínuo, via instrução normativa.

12. AUXÍLIO 
MORADIA 

INDÍGENAS,  
QUILOMBOLAS E DE 

POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS

Auxílio financeiro ao discente de graduação presencial, que não dispõe de vaga
gratuita em CEUS ou se encontre sem condições de arcar com o custo de
aluguel fora de sua cidade de origem.
Publicização anual.

MODALIDADES DE AUXÍLIOS





É uma ação do governo federal de concessão de auxílio financeiro
a estudantes de graduação indígenas e quilombolas, matriculados
e frequentes em cursos de graduação presencial.

Sua publicização se dá por meio da Portaria Ministerial
389/2013/MEC pelo Manual do Programa.

PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA MEC





PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO

Agrega programas/projetos de apoio pedagógico aos estudantes de
graduação, desenvolvendo ações que permitem ampliar suas atividades
acadêmicas, e ao mesmo tempo, reduzir o índice de retenção e evasão
na Universidade.

As ações são realizadas com base em 6 ações:

1) línguas estrangeiras; 4) nivelamento da aprendizagem (PCNA);
2) inclusão digital; 5) assistência psicoeducacional;
3) creche; 6) assistência pedagógica.





PROGRAMA ESTUDANTE 
SAUDÁVEL - PES

Consiste em prestar serviços de saúde de baixa complexidade
ao estudante, ofertando acesso a consultas médicas, exames,
atendimento odontológico e psicológico, que são realizados
nos Hospitais Universitários e órgãos da UFPA:

1. Assistência à Saúde (HUBFS e HUJBB)

2. Faculdade de Odontologia (ICS);

3. Odontologia Integrada (HUJBB);

4. Prevenção contra o câncer de Colo de Útero (ICB);

5. Fisioterapia e Terapia Ocupacional (ICS).





PROGRAMA REDE DE APOIO 
PSICOSSOCIAL - PROREDE

Objetiva realizar de forma sistemática atendimentos
psicossociais e atividades de prevenção e promoção da
saúde, possibilitando acompanhamento, diagnóstico e
melhoria de qualidade de vida com a redução dos quadros
psíquicos dos discentes.

1. Clínica de Psicologia (IFCH);

2. Serviço de Assistência Psicossocial (SAPS/ICS);

3. Plantão Psicológico;

4. Projeto Roda Vida.









MEIA PASSAGEM INTERMUNICIPAL

A Agência de Regulação e Controle de
Serviços Públicos do Estado do Pará
(Arcon) ainda não publicou o novo período
de cadastro para solicitação da meia
passagem estudantil intermunicipal
(Interpass).

mailto:arconcogmep@arcon.pa.gov.br
mailto:arconcogmep@arcon.pa.gov.br
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Simone Silva (Assistente Social)
Email: simonesilva@ufpa.br

Contatos

Equipe Técnica
DAEST/CANAN

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


“[...] mas, para viver, é preciso antes de tudo, comer,

beber, ter habitação, vestir-se e outras coisas mais

[...]”.

(MARX; ENGELS, 1984, p. 39)
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