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Apresentação

• É com muita satisfação que apresentamos o Departamento de

Assistência Estudantil (DAEST), vinculado à Pró-reitoria de Gestão de

Pessoas (PROGESP) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

O DAEST é o responsável por planejar, formular, executar, monitorar e

avaliar ações de Assistência Estudantil, o objetivo é ampliar as

condições de permanência dos discentes de graduação presencial,

socioeconomicamente vulneráveis na UFAM
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Objetivo do Departamento de 
Assistência Estudantil

Desenvolver ações de Assistência Estudantil, em conformidade

com o Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010 – Programa

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) –, de modo a:

➢ contribuir para melhoria do desempenho acadêmico;

➢ reduzir as situações de repetência e evasão;

➢ promover a inclusão pela educação.



Art. 2o São objetivos do PNAES:

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação

superior pública federal;

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na

permanência e conclusão da educação superior;

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e

IV - contribuir para a promoção da inclusão social através da educação.

Quais os objetivos do PNAES? 



Art. 5o Serão atendidos no

âmbito do PNAES

prioritariamente a

estudantes oriundos da rede

pública de educação básica,

com renda familiar per capita

de até 1,5 salário mínimo e

meio.

A quem se destinam as ações de 

Assistência Estudantil PNAES? 

Moradia

Alimenta-

ção

Transpor-te

Saúde

Apoio 
Pedagógico

Inclusão 
digital

Cultura

Esporte

Creche



Requisitos Gerais para acessar os 
benefícios da Assistência Estudantil

✓ Estar regularmente matriculado em disciplinas de curso de

graduação presencial da UFAM;

✓ Comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica (renda

familiar per capita até 1,5 salários mínimos);

✓ Não ter concluído nenhum curso de graduação;

✓ Não ter ultrapassado 02 (dois) semestres do tempo mínimo de

conclusão de seu curso;

✓ Não ser aluno em mobilidade (exceto para Auxílio Emergencial).



Auxílio Acadêmico

⚫ Destinado a estudantes da UFAM socioeconomicamente

vulneráveis e regularmente matriculados em disciplinas de

curso de graduação presencial;

⚫ Objetivo: custear parte das despesas com transporte e

aquisição de materiais didático-pedagógicos de baixo custo.

⚫ Valor do Auxílio: R$ 300,00



Auxílio Moradia ou
Residência Universitária

⚫ Destinado a estudantes da UFAM socioeconomicamente

vulneráveis e regularmente matriculados em disciplinas de

curso de graduação presencial, oriundos de municípios interior

do Amazonas, outros Estados do Brasil e, também, de outros

países desde que comprovem que não residiam na cidade do

campus onde cursam a graduação.

⚫ Objetivo: custear parte dos gastos com moradia ou similar

afim de assegurar sua manutenção e diplomação em curso de

graduação da UFAM.

⚫ Valor do Auxílio: R$ 300,00



Auxílio Inclusão Digital

⚫ Destinado a estudantes da UFAM socioeconomicamente

vulneráveis e regularmente matriculados em disciplinas de

curso de graduação presencial;

⚫ Objetivo: auxílio financeiro prestado ao estudante, de caráter

pessoal e intransferível, destinado a aquisição de notebook ou

leitores digitais (ereader) que contribuam para a inclusão digital

e realização das atividades acadêmicas.

⚫ Valor do Auxílio: Até R$ 1.500,00



Auxílio Material Didático de 
Alto Custo - MATDAC

⚫ Destinado a estudantes da UFAM, regularmente matriculados

em disciplinas de curso de graduação presencial;

⚫ Objetivo: prestar auxílio financeiro, de caráter pessoal e

intransferível, destinado à compra de materiais de alto

custo de uso individual que sejam obrigatórios e previstos

nas disciplinas curriculares, de modo a proporcionar a

realização das atividades práticas indispensáveis para o

aproveitamento na etapa curricular dos cursos.

⚫ Valor do Auxílio: Até R$ 3.000,00



Auxílio 

⚫ Destinado a estudantes da UFAM, regularmente matriculados

em disciplinas de curso de graduação presencial;

⚫ Objetivo: prestar auxílio financeiro para estudantes que se

encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e

que necessitem do subsídio para custear despesas

referentes à manutenção de creche ou similar ou

cuidador(a) para os/as filhos/as menores de 06 (seis) anos

de idade que não tenham com quem ficar durante o

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas.

⚫ Valor do Auxílio: R$ 300,00



Auxílio Programa de Apoio à Participação em 
Eventos Científicos, Tecnológicos, Esportivos e 

Culturais - PECTEC

⚫ Destinado a estudantes da UFAM socioeconomicamente vulneráveis

e regularmente matriculados em disciplinas de curso de graduação

presencial;

⚫ Objetivo: custear despesas com passagem aérea, fluvial ou terrestre;

prestar ajuda de custo de acordo com a duração do evento;

pagamento de inscrição em evento; aquisição de equipamentos e/ou

vestuário a serem utilizados pelos estudantes

⚫ Modalidades de eventos:
❖ acadêmicos, científicos, tecnológicos e culturais em razão de apresentação de trabalhos;

❖ desportivos e/ou esportivos internos e externos para fins de competição (representando 

oficialmente a UFAM);

❖ eventos culturais e esportivos internos (JUUFAM e Festival Folclórico)



Auxílio Emergencial

⚫ Destinado a estudantes da UFAM, socioeconomicamente

vulneráveis e regularmente matriculados em disciplinas de

curso de graduação presencial;

⚫ Objetivo: auxílio financeiro concedido por até três meses, ao

estudante que esteja em situação de vulnerabilidade

socioeconômica emergencial e transitória, com alto risco de

evasão por impossibilidade de suprimento de necessidades

básicas da vida universitária.

⚫ Valor do Auxílio: R$ 300,00



Como se inscrever nos Auxílios ?

➢ O pedido de inscrição ao processo seletivo público é realizado online via e-campus, por

meio das seguintes etapas:

a) Preencher a ficha de avaliação socioeconômica disponível no Portal do Aluno (e-campus), 

na ABA SERVIÇOS no botão ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – EDITAIS ABERTOS;

b)   Realizar upload da documentação pessoal e comprobatória de renda do candidato e dos 

membros da família, com os quais mantenha vínculos familiares e financeiros, conforme a 

relação de documentos especificados no Anexo 01;

c) Efetivar a inscrição via e-campus no período informado no Edital.

➢ Orientação: Consultar na página do DAEST: Orientações gerais sobre documentos para

se candidatar aos benefícios da Assistência Estudantil

https://www.progesp.ufam.edu.br/publicacoes-e-noticias/454-orientacoes-gerais-sobre-documentos-para-se-candidatar-aos-beneficios-da-assistencia-estudantil.html


Bolsa Permanência do MEC

⚫ Criado pela Portaria 389, de 09 de maio de 2013;

⚫ Esse programa concede auxílio financeiro a estudante de graduação que esteja em

situação de vulnerabilidade socioeconômica e aos indígenas e quilombolas com a

finalidade de minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a

diplomação do estudante.

⚫ Ofício Circular nº 29/2016/CGRE/DIPES/SESU/SESU-MEC de 11 de maio de 2016

restringe inscrições somente para alunos indígenas e quilombolas;

Inscrições em 2020: Cronograma MEC (1º e 2º semestre )

Site: bolsas.mec.gov.br

Após cadastro: reunir toda a documentação (relação disponível no

https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/programa-bolsa-permanencia-mec.html e

entregar no protocolo da PROGESP;

https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/programa-bolsa-permanencia-mec.html


Bolsa Trabalho (Extinto)

O Programa foi instituído por meio da Portaria Nº 387/2007 de 26 de fevereiro de

2007 e, alterado e consolidado pela Portaria Nº 598/2010 de 17 de março de 2010

com a finalidade de proporcionar auxílio financeiro aos alunos regularmente

matriculados em curso de graduação dessa Universidade, principalmente aqueles

em situação socioeconômica vulnerável.

Portaria GR n° 0424/2018, 

estabeleceu a extinção do 

Programa na UFAM a partir 

do dia 01/01/2019 e que 

fossem revogadas as 

Portarias GR n° 0387/2007 e 

0598/2010.

Pagamento de auxílio aos estudantes 

em modalidade estranha ao previsto 

no Decreto nº 7.234/2010.

Constatação da CGU em 

2018



Serviço de Psicologia DAEST

Cine DAEST

Terapia Comunitária Integrativa

Coordenações Alertas

Plantão Psicológico

Atendimento Individual



Cine DAEST

➢ O Cine DAEST Debate é um projeto voltado prioritariamente para

estudantes de graduação regulamente matriculados em curso

presencial da UFAM. As sessões de cinema acontecem

bimestralmente seguido de debate.

Como participar?

➢ Preencher um formulário de inscrição disponibilizado no site do

DAEST a cada sessão.



Como participar?

Terapia Comunitária Integrativa

➢ Propiciar a criação de redes de apoio, o resgate da

autoestima e a redução das angústias e

ansiedades do cotidiano, do trabalho e da vida

acadêmica. Cada um torna-se terapeuta de si

mesmo, a partir da escuta das histórias de vida

relatadas.

➢ Comparecer à Sala do De Bubuia nos dias e 

horários divulgados



Como participar?

Coordenações Alertas

➢ Proporcionar espaço de promoção a saúde mental dos estudantes

universitários por meio de rodas de conversas durante um semestre

com as Coordenações de curso de graduação a fim de construir

uma rede de apoio, desenvolvimento individual e comunitário para

permanência estudantil.

➢ A Coordenação de graduação que tiver interesse em receber o projeto

precisa entrar em contato no e-mail psicologiadaest@ufam.edu.br

mailto:psicologiadaest@ufam.edu.br


Como participar?

Plantão Psicológico

➢ Consiste em atendimento emergencial através de uma escuta focada em um

assunto que vem imobilizando o estudante, onde o mesmo levará seus

questionamentos e através da escuta psicológica qualificada e não julgadora

serão construídas conjuntamente estratégias de autoconhecimento,

fortalecimento e enfrentamento das adversidades que o estudante vivencia em

seu cotidiano.

➢ ICB (Setor Sul): sextas-feiras pela manhã de 9h às 11h e a tarde de 14h às 16h

na Sala de Reunião, 3º andar, Bloco 1;

➢ IFCHS (Setor Norte): sextas-feiras à tarde de 14h às 16h na sala Ricardo Pereira

Parente, 1º andar do Bloco Administrativo Eulálio Chaves.



Como participar?

Atendimento Individual

➢ Consiste em uma abordagem de acompanhamento psicológico breve

que se dão em encontros semanais e tem por objetivo proporcionar

suporte psicológico aos estudantes que apresentam perda de

qualidade na vida acadêmica em decorrência de sofrimento ou conflito

psicológico.

➢ Preencher o formulário no google forms de solicitação de atendimento

psicológico que está disponível no site do DAEST.



Restaurante Universitário

➢ Para realização da compra e do consumo o estudante de graduação

presencial deverá apresentar a carteira estudantil da UFAM ou

declaração de uso do RU (emitida pelo portal E-campus) juntamente

com Documento oficial com foto;

RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS - MANAUS

Campus Manaus Setor Norte

Campus Manaus Setor Sul  - Centro de Convivência

Escola de Enfermagem de Manaus - EEM

Faculdade de Medicina - FM



Restaurante Universitário

LOCAL SERVIÇO HORÁRIO

Setor Sul/Setor Norte Desjejum 6h30 às 8h30

Almoço 11h às 14h

Jantar 17h30min às 20h00

Faculdade de 

Medicina

Desjejum 6h30 às 8h30

Almoço 11h às 14h 

Faculdade de 

Enfermagem

Desjejum 7h00min às 8h30min

Almoço 11h às 14h 



Restaurante Universitário

➢Os tickets podem ser comprados por dia, semana e mês; 

Preços das Refeições Horários de vendas dos tickets

Desjejum R$ 0,30 Desjejum: 6h30 as 10h00

Almoço/Jantar R$ 1,20 Almoço: 11h00 as 14h00

Jantar: 16h30 as 20h00

❑ Para acesso ao CARDÁPIO VEGETARIANO:

⚫ Preenchimento da ficha cadastral disponível no RU;

⚫ Entrevista com a nutricionista;



Atividades Físicas

Jogos Universitários UFAM

Festival Folclórico UFAM

Semana do Estudante UFAM

• Natação;

• Hidroginástica;

• Aquatlon (corrida e

natação)

• Karaté.

• Aikido

• Funcional

Mini campus, Setor Sul, ao

lado da sede do Programa

Idoso feliz Participa Sempre

– PIFPS/FEFF

Divisão de Esporte, Lazer e Cultura - DELC



Comunicação Intra e 
Interinstitucional

CONEXÃO POROROCA ESTUDANTIL

Objetivo: Buscar o fortalecimento do

PNAES na UFAM propondo maior

aproximação e integração entre os

profissionais da Assistência Estudantil das

Unidades Fora da Sede para melhor

qualidade nos serviços oferecidos à

comunidade estudantil através de

videoconferências e encontros.

Público-Alvo: Servidores, Discentes,

comunidade universitária em geral

Período: sempre que houver necessidade

Responsável: DAEST

DAEST ITINERANTE

Objetivo: Publicização das ações do

DAEST, bem como do PNAES enquanto

legislação norteadora da Assistência

Estudantil; Atender a recomendação da

Controladoria Geral da União - CGU que

constatou no ano de 2018 deficiência na

divulgação dos programas de assistência

estudantil na UFAM.

Público-Alvo: Servidores, Discentes,

comunidade universitária em geral

Período: sempre que houver necessidade

Responsável: DAEST





ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
2019/2

Auxílio ACADÊMICO  

2019/2



Auxílio Acadêmico
2019/2

28,57%

11,70%

24,15%

5,25%

7,75%

8,80%

2,63%

0,32%

0,53%

6,70%

1,45%

1,50%

0,64%

Percentual de Alunos
Total: 363 alunos

Atividades em sala de aula

Participação em eventos acadêmicos científicos

Estudos em grupo/individuais

Participação em Monitoria

Participação em projetos/ação de extensão

Participação em projetos de pesquisa

Participação em Iniciação a Docência

Participação em Iniciação Tecnológica

Participação em Tutoria

Práticas de campo

Publicações e/ou apresentações em eventos
científicos, revistas, livros, etc...

Outros

Sem Desenvolvimento de atividades
acadêmicas

ATIVIDADES ACADÊMICAS



Auxílio Acadêmico
2019/2

Auxílio Acadêmico 2019/2

22,04%

9,12%

0,48%

2,21%

66,15%

Percentual de Alunos
Total: 363 alunos

Situações de doenças
do discente e/ou de
familiares
Acesso a alimentação

Dependência química

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

DIFICULDADES DE SAÚDE

26,53%

73,47%

Sofrimento psíquico
(Depressão, ansiedade
exacerbada, fobias, transtornos
alimentares; pensamentos e
ideias suicidas, automutilação,
dentre outros).

Não identifico nenhuma das
dificuldades acima descritas

DIFICULDADES DE SAÚDE MENTAL

6,86%

41,30%

8,20%

25,41%

0,70%

17,53%

Acessibilidade

Transporte coletivo

Mobilidade dentro do
campus

Segurança

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

DIFICULDADES DE INFRAESTRUTURA



Auxílio Acadêmico
2019/2

14,29%

11,18%

11,78%

7,82%

1,10%

6,70%

5,50%

11,41%

7,39%

2,53%

4,99%

0,28%

0,94%

0,76%

13,32%

Percentual de Alunos
Total: 363 alunos

De Aprendizagem na Disciplina

Acesso a materiais e equipamentos didático-pedagógicos:
acervo bibliográfico, computadores, apostilas e outros

Metodologia adotada em sala de aula

Dificuldades de escolarização advindos do Ensino
Fundamental e Médio

Não identificação com o curso

Disciplinas com histórico de reprovação elevado

Modos de avaliação tradicionais

Gestão do tempo/conflito de horário/organização nos
estudos

Salas e espaços de estudo

Falta de professores

Oferta de disciplinas

Acessibilidade Plena para os discentes com deficiência

No Acesso/ na Utilização do ambiente virtual - Moodle

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

DIFICULDADES PEDAGÓGICAS



Auxílio Acadêmico
2019/2

4,80%
1,39%

6,73%

25,21%

4,37%

3,70%

2,72%

8,40%

12,77%

8,07%

1,21%

2,67%

0,39%

1,28%

0,41%

15,88%

Percentual de Alunos
Total: 363 alunos

Relacionamento interpessoais com docentes

Relacionamento interpessoais com outros servidores da
Universidade

Relacionamento interpessoais com colegas de sala

Financeiras

Rompimentos de vínculos familiares

Adaptação as vivências Universitária

Adaptação a cidade e a cultura local

Distância geográfica da família/saudades

Espaço de descanso/lazer

Moradia

Dificuldades com quem deixar meu(s) filho(s) no horário
de aula

Falta de uma rede de apoio (rede básica de saúde, rede
socioassistencial, etc)

Violências nas vivências universitárias

Violências externas a vida universitária

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

DIFICULDADES SOCIAIS



ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
2019/2

Auxílio  MORADIA  

2019/2



Auxílio Acadêmico
2019/2

ATIVIDADES ACADÊMICAS

28,25%

11,69%

24,88%

6,33%

6,87%

10,00%

3,13%

0,18% 0,30%

5,48%
1,14%

1,20%

0,54%

Percentual de Alunos
Total: 94 alunos

Atividades em sala de aula

Participação em eventos acadêmicos
científicos

Estudos em grupo/individuais

Participação em Monitoria

Participação em projetos/ação de extensão

Participação em projetos de pesquisa

Participação em Iniciação a Docência

Participação em Iniciação Tecnológica

Participação em Tutoria

Práticas de campo

Publicações e/ou apresentações em
eventos científicos, revistas, livros, etc...

Outros

Sem Desenvolvimento de atividades
acadêmicas



Auxílio Acadêmico
2019/2

26,65%

10,55%

1,25%

1,25%

60,29%

Percentual de Alunos
Total: 94 alunos

Situações de doenças
do discente e/ou de
familiares

Acesso a alimentação

Dependência química

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

24,61%

75,39%

Sofrimento psíquico (Depressão,
ansiedade exacerbada, fobias,
transtornos alimentares;
pensamentos e ideias suicidas,
automutilação, dentre outros).

Não identifico nenhuma das
dificuldades acima descritas

7,27%

33,25%

8,50%
28,08%

1,11%

21,80%

Acessibilidade

Transporte coletivo

Mobilidade dentro do
campus

Segurança

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

DIFICULDADES DE SAÚDE

DIFICULDADES DE SAÚDE MENTAL

DIFICULDADES DE INFRAESTRUTURA



Auxílio Acadêmico
2019/2

15,17%

10,08%

13,42%

8,83%

1,33%

6,83%

6,33%

8,75%

6,17%

2,25%

4,33%

0,33%

0,92% 0,67%

14,58%

Percentual de Alunos
Total: 94 alunos De Aprendizagem na Disciplina

Acesso a materiais e equipamentos didático-pedagógicos:
acervo bibliográfico, computadores, apostilas e outros

Metodologia adotada em sala de aula

Dificuldades de escolarização advindos do Ensino Fundamental
e Médio

Não identificação com o curso

Disciplinas com histórico de reprovação elevado

Modos de avaliação tradicionais

Gestão do tempo/conflito de horário/organização nos estudos

Salas e espaços de estudo

Falta de professores

Oferta de disciplinas

Acessibilidade Plena para os discentes com deficiência

No Acesso/ na Utilização do ambiente virtual - Moodle

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

DIFICULDADES PEDAGÓGICAS



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES SOCIAIS

4,00%
1,32%

4,41%

19,83%

4,54%

6,25%

7,72%17,15%

8,89%

9,86%

1,14%

1,18%

0,23%

0,53%

0,20%

12,77%

Relacionamento interpessoais com docentes

Relacionamento interpessoais com outros servidores da
Universidade

Relacionamento interpessoais com colegas de sala

Financeiras

Rompimentos de vínculos familiares

Adaptação as vivências Universitária

Adaptação a cidade e a cultura local

Distância geográfica da família/saudades

Espaço de descanso/lazer

Moradia

Dificuldades com quem deixar meu(s) filho(s) no horário de
aula

Falta de uma rede de apoio (rede básica de saúde, rede
socioassistencial, etc)

Violências nas vivências universitárias

Violências externas a vida universitária

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas



ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
2019/2

Auxílio PECTEC

2019/2



Auxílio Acadêmico
2019/2

ATIVIDADES ACADÊMICAS

23,01%

14,52%

22,74%

4,93%

9,32%

12,60%

0,27%

0,00%

1,92%

6,03%

2,47%

2,19%

0,00%

Percentual de Alunos
Total: 16 alunos

Atividades em sala de aula

Participação em eventos acadêmicos
científicos

Estudos em grupo/individuais

Participação em Monitoria

Participação em projetos/ação de
extensão

Participação em projetos de pesquisa

Participação em Iniciação a Docência

Participação em Iniciação Tecnológica

Participação em Tutoria

Práticas de campo

Publicações e/ou apresentações em
eventos científicos, revistas, livros, etc...

Outros

Sem Desenvolvimento de atividades
acadêmicas

* Participação em Iniciação Tecnológica – 0%

* Sem Desenvolvimento de atividades acadêmicas – 0%



Auxílio Acadêmico
2019/2

22,00%

7,00%

4,00%

6,00%

61,00%

Percentual de Alunos
Total: 16 alunos

Situações de doenças do
discente e/ou de
familiares

Acesso a alimentação

Dependência química

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

16,85%

83,15%

Percentual de Alunos
Total: 16 alunos Sofrimento psíquico

(Depressão, ansiedade
exacerbada, fobias,
transtornos alimentares;
pensamentos e ideias
suicidas, automutilação,
dentre outros).

Não identifico nenhuma das
dificuldades acima descritas

11,43%

30,29%

14,29%

28,00%

4,00%

12,00%

Acessibilidade

Transporte coletivo

Mobilidade dentro do
campus

Segurança

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

DIFICULDADES DE SAÚDE

DIFICULDADES DE SAÚDE MENTAL

DIFICULDADES DE INFRAESTRUTURA



Auxílio Acadêmico
2019/2

14,59%

10,73%

13,73%

2,58%

0,43%

5,15%
6,87%

9,44%

12,02%

4,29%

7,73%

0,86%

0,00%
2,15%

9,44%

Percentual de Alunos
Total: 16 alunos

De Aprendizagem na Disciplina

Acesso a materiais e equipamentos didático-pedagógicos:
acervo bibliográfico, computadores, apostilas e outros

Metodologia adotada em sala de aula

Dificuldades de escolarização advindos do Ensino
Fundamental e Médio

Não identificação com o curso

Disciplinas com histórico de reprovação elevado

Modos de avaliação tradicionais

Gestão do tempo/conflito de horário/organização nos estudos

Salas e espaços de estudo

Falta de professores

Oferta de disciplinas

Acessibilidade Plena para os discentes com deficiência

No Acesso/ na Utilização do ambiente virtual - Moodle

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

*No Acesso/ na Utilização do ambiente virtual – Moodle – 0%

DIFICULDADES PEDAGÓGICAS



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES SOCIAIS

7,41%

1,39%

4,63%

21,76%

3,24%

4,63%

3,70%

7,87%

12,50%

9,26%

0,46%

4,17%

2,31%

2,31%

2,31%

12,04%

Percentual de Alunos
Total: 16 alunos Relacionamento interpessoais com docentes

Relacionamento interpessoais com outros servidores da
Universidade

Relacionamento interpessoais com colegas de sala

Financeiras

Rompimentos de vínculos familiares

Adaptação as vivências Universitária

Adaptação a cidade e a cultura local

Distância geográfica da família/saudades

Espaço de descanso/lazer

Moradia

Dificuldades com quem deixar meu(s) filho(s) no horário de
aula

Falta de uma rede de apoio (rede básica de saúde, rede
socioassistencial, etc)

Violências nas vivências universitárias

Violências externas a vida universitária

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas



ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
2019/2

Auxílio MATDAC

2019/2



Auxílio Acadêmico
2019/2

ATIVIDADES ACADÊMICAS

27,72%

10,40%

22,77%

6,44%

10,89%

6,44%

0,00%

0,00%

0,00%

9,90%
1,49% 2,97%

0,99%

Percentual de Alunos
Total: 11 alunos

Atividades em sala de aula

Participação em eventos acadêmicos
científicos
Estudos em grupo/individuais

Participação em Monitoria

Participação em projetos/ação de
extensão
Participação em projetos de pesquisa

Participação em Iniciação a Docência

Participação em Iniciação Tecnológica

Participação em Tutoria

Práticas de campo

Publicações e/ou apresentações em
eventos científicos, revistas, livros, etc...
Outros

Sem Desenvolvimento de atividades
acadêmicas

*Participação em Iniciação a Docência – 0%

*Participação em Iniciação Tecnológica – 0%

*Participação em Tutoria – 0%



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES DE SAÚDE

DIFICULDADES DE SAÚDE MENTAL

DIFICULDADES DE INFRAESTRUTURA26,15%

13,85%

0,00%

10,77%

49,23%

Percentual de Alunos
Total: 11 alunos

Situações de doenças do
discente e/ou de familiares

Acesso a alimentação

Dependência química

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

* Dependência química – 0%

43,33%

56,67%

Percentual de Alunos
Total: 11 alunos Sofrimento psíquico

(Depressão, ansiedade
exacerbada, fobias,
transtornos alimentares;
pensamentos e ideias
suicidas, automutilação,
dentre outros).

Não identifico nenhuma das
dificuldades acima descritas

2,41%

50,60%

2,41%

28,92%

1,20%

14,46%

Percentual de Alunos
Total: 11 alunos

Acessibilidade

Transporte coletivo

Mobilidade dentro do
campus

Segurança

Outros

Não identifico nenhuma das
dificuldades acima
descritas



Auxílio Acadêmico
2019/2

17,39%

16,67%

7,97%

4,35%

0,72%

8,70%

6,52%

12,32%

6,52%

2,90%

0,72%

0,00%

0,72%
2,17%

12,32%

Percentual de Alunos
Total: 11 alunos

De Aprendizagem na Disciplina

Acesso a materiais e equipamentos didático-pedagógicos:
acervo bibliográfico, computadores, apostilas e outros

Metodologia adotada em sala de aula

Dificuldades de escolarização advindos do Ensino
Fundamental e Médio

Não identificação com o curso

Disciplinas com histórico de reprovação elevado

Modos de avaliação tradicionais

Gestão do tempo/conflito de horário/organização nos estudos

Salas e espaços de estudo

Falta de professores

Oferta de disciplinas

Acessibilidade Plena para os discentes com deficiência

No Acesso/ na Utilização do ambiente virtual - Moodle

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

*Acessibilidade Plena para os discentes com deficiência– 0%

DIFICULDADES PEDAGÓGICAS



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES SOCIAIS

12,93%

4,31%

5,17%

23,28%

3,45%

5,17%

4,31%

8,62%

12,93%

4,31%

0,00%

2,59%

0,00%

0,00%

0,86%

12,07%

Percentual de Alunos
Total: 11 alunos

Relacionamento interpessoais com docentes

Relacionamento interpessoais com outros servidores da
Universidade

Relacionamento interpessoais com colegas de sala

Financeiras

Rompimentos de vínculos familiares

Adaptação as vivências Universitária

Adaptação a cidade e a cultura local

Distância geográfica da família/saudades

Espaço de descanso/lazer

Moradia

Dificuldades com quem deixar meu(s) filho(s) no horário de
aula

Falta de uma rede de apoio (rede básica de saúde, rede
socioassistencial, etc)

Violências nas vivências universitárias

Violências externas a vida universitária

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

* Dificuldades com quem deixar meu(s) filho(s) no horário de aula – 0%

* Violências nas vivências universitárias – 0%

* Violências externas a vida universitária – 0%



ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
2019/2

Auxílio CRECHE

2019/2



Auxílio Acadêmico
2019/2

ATIVIDADES ACADÊMICAS

32,70%

10,06%

28,30%

3,14%

2,52%

8,81%

0,63%

0,00%

0,63%

7,55%

1,89%

2,52%

1,26%

Percentual de Alunos
Total: 11 alunos

Atividades em sala de aula

Participação em eventos acadêmicos
científicos

Estudos em grupo/individuais

Participação em Monitoria

Participação em projetos/ação de extensão

Participação em projetos de pesquisa

Participação em Iniciação a Docência

Participação em Iniciação Tecnológica

Participação em Tutoria

Práticas de campo

Publicações e/ou apresentações em eventos
científicos, revistas, livros, etc...

Outros

Sem Desenvolvimento de atividades
acadêmicas

*Participação em Iniciação Tecnológica – 0%



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES DE SAÚDE

DIFICULDADES DE SAÚDE MENTAL

DIFICULDADES DE INFRAESTRUTURA

20,63%

9,52%

4,76%

0,00%

65,08%

Percentual de Alunos
Total: 11 alunos

Situações de doenças do
discente e/ou de familiares

Acesso a alimentação

Dependência química

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

27,59%

72,41%

Sofrimento psíquico
(Depressão, ansiedade
exacerbada, fobias,
transtornos alimentares;
pensamentos e ideias
suicidas, automutilação, dentre
outros).

Não identifico nenhuma das
dificuldades acima descritas

3,45%

39,08%

14,94%

18,39%

0,00%
24,14%

Percentual de Alunos
Total: 11 alunos

Acessibilidade

Transporte coletivo

Mobilidade dentro do
campus

Segurança

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

* Outros– 0%

* Outros – 0%



Auxílio Acadêmico
2019/2

14,89%

7,09%

12,06%

5,67%

0,00%

6,38%

5,67%4,26%

12,06%
2,13%

10,64%

0,71%

0,71%

0,71%

17,02%

Percentual de Alunos
Total: 11 alunos

De Aprendizagem na Disciplina

Acesso a materiais e equipamentos didático-pedagógicos:
acervo bibliográfico, computadores, apostilas e outros

Metodologia adotada em sala de aula

Dificuldades de escolarização advindos do Ensino
Fundamental e Médio

Não identificação com o curso

Disciplinas com histórico de reprovação elevado

Modos de avaliação tradicionais

Gestão do tempo/conflito de horário/organização nos estudos

Salas e espaços de estudo

Falta de professores

Oferta de disciplinas

Acessibilidade Plena para os discentes com deficiência

No Acesso/ na Utilização do ambiente virtual - Moodle

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

*Não identificação com o curso – 0%

DIFICULDADES PEDAGÓGICAS



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES SOCIAIS

3,29%

1,32%

5,92%

13,82%

3,95%

7,89%

5,92%

9,87%

14,47%

7,24%

8,55%

1,32%

0,66%

0,00%

0,00%

15,79%

Percentual de Alunos
Total: 11 alunos

Relacionamento interpessoais com docentes

Relacionamento interpessoais com outros servidores da
Universidade

Relacionamento interpessoais com colegas de sala

Financeiras

Rompimentos de vínculos familiares

Adaptação as vivências Universitária

Adaptação a cidade e a cultura local

Distância geográfica da família/saudades

Espaço de descanso/lazer

Moradia

Dificuldades com quem deixar meu(s) filho(s) no horário
de aula

Falta de uma rede de apoio (rede básica de saúde, rede
socioassistencial, etc)

Violências nas vivências universitárias

Violências externas a vida universitária

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

* Violências externas a vida universitária – 0%

* Outros – 0%



ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
2019/2

Auxílio EMERGENCIAL

2019/2



Auxílio Acadêmico
2019/2

ATIVIDADES ACADÊMICAS

27,22%

12,22%

23,89%

5,56%

8,33%

6,11%

3,33%
0,00%

2,22%

8,89%

0,56%

1,11%

0,56%

Percentual de Alunos
Total: 21 alunos

Atividades em sala de aula

Participação em eventos acadêmicos científicos

Estudos em grupo/individuais

Participação em Monitoria

Participação em projetos/ação de extensão

Participação em projetos de pesquisa

Participação em Iniciação a Docência

Participação em Iniciação Tecnológica

Participação em Tutoria

Práticas de campo

Publicações e/ou apresentações em eventos
científicos, revistas, livros, etc...

Outros

Sem Desenvolvimento de atividades
acadêmicas

*Participação em Iniciação Tecnológica – 0%



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES DE SAÚDE

DIFICULDADES DE SAÚDE MENTAL

DIFICULDADES DE INFRAESTRUTURA

28,57%

21,43%

0,00%
5,36%

44,64%

Percentual de Alunos
Total: 21 alunos

Situações de doenças do
discente e/ou de familiares

Acesso a alimentação

Dependência química

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

* Dependência química – 0%

18,00%

82,00%

Sofrimento psíquico (Depressão,
ansiedade exacerbada, fobias,
transtornos alimentares;
pensamentos e ideias suicidas,
automutilação, dentre outros).

Não identifico nenhuma das
dificuldades acima descritas

10,96%

36,99%

8,22%

26,03%

0,00%

17,81%

Acessibilidade

Transporte coletivo

Mobilidade dentro do
campus

Segurança

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

* Outros– 0%



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES PEDAGÓGICAS

17,86%

9,82%

13,39%

15,18%

2,68%

8,04%1,79%

11,61%

3,57%

3,57%

2,68%

0,00%

0,00%

0,00%

9,82%

Percentual de Alunos
Total: 21 alunos

De Aprendizagem na Disciplina

Acesso a materiais e equipamentos didático-pedagógicos:
acervo bibliográfico, computadores, apostilas e outros

Metodologia adotada em sala de aula

Dificuldades de escolarização advindos do Ensino
Fundamental e Médio

Não identificação com o curso

Disciplinas com histórico de reprovação elevado

Modos de avaliação tradicionais

Gestão do tempo/conflito de horário/organização nos estudos

Salas e espaços de estudo

Falta de professores

Oferta de disciplinas

Acessibilidade Plena para os discentes com deficiência

No Acesso/ na Utilização do ambiente virtual - Moodle

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

* Acessibilidade Plena para os discentes com deficiência – 0%

* No Acesso/ na Utilização do ambiente virtual – Moodle – 0%

* Outros – 0%



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES SOCIAIS

3,26% 0,00%

13,04%

32,61%

1,09%

5,43%

2,17%

6,52%

9,78%

7,61%

2,17%

2,17%

0,00%

0,00%

1,09%

13,04%

Percentual de Alunos
Total: 21 alunos

Relacionamento interpessoais com docentes

Relacionamento interpessoais com outros servidores da
Universidade

Relacionamento interpessoais com colegas de sala

Financeiras

Rompimentos de vínculos familiares

Adaptação as vivências Universitária

Adaptação a cidade e a cultura local

Distância geográfica da família/saudades

Espaço de descanso/lazer

Moradia

Dificuldades com quem deixar meu(s) filho(s) no horário de aula

Falta de uma rede de apoio (rede básica de saúde, rede
socioassistencial, etc)

Violências nas vivências universitárias

Violências externas a vida universitária

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

* Relacionamento interpessoais com outros servidores da Universidade – 0%

* Violências nas vivências universitárias – 0%

* Violências externas a vida universitária – 0%



ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
2019/2

Auxílio 

INCLUSÃO DIGITAL

2019/2



Auxílio Acadêmico
2019/2

ATIVIDADES ACADÊMICAS

28,11%

12,43%

23,78%

5,41%

8,11%

5,95%

3,24%

0,00%

2,16%

8,65%

0,54%

1,08%

0,54%

Percentual de Alunos
Total: 24 alunos

Atividades em sala de aula

Participação em eventos acadêmicos
científicos

Estudos em grupo/individuais

Participação em Monitoria

Participação em projetos/ação de extensão

Participação em projetos de pesquisa

Participação em Iniciação a Docência

Participação em Iniciação Tecnológica

Participação em Tutoria

Práticas de campo

Publicações e/ou apresentações em eventos
científicos, revistas, livros, etc...

Outros

Sem Desenvolvimento de atividades
acadêmicas

* Participação em Iniciação Tecnológica: 0%



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES DE SAÚDE

DIFICULDADES DE SAÚDE MENTAL

DIFICULDADES DE INFRAESTRUTURA27,12%

20,34%

0,00%5,08%

47,46%

Percentual de Alunos
Total: 24 alunos Situações de doenças do

discente e/ou de familiares

Acesso a alimentação

Dependência química

Outros

Não identifico nenhuma das
dificuldades acima descritas

* Dependência química – 0%

18,87%

81,13%

Percentual de Alunos
Total: 24 alunos

Sofrimento psíquico (Depressão,
ansiedade exacerbada, fobias,
transtornos alimentares;
pensamentos e ideias suicidas,
automutilação, dentre outros).

Não identifico nenhuma das
dificuldades acima descritas

10,39%

37,66%

7,79%

27,27%

0,00%

16,88%

Acessibilidade

Transporte coletivo

Mobilidade dentro do
campus

Segurança

Outros

Não identifico nenhuma
das dificuldades acima
descritas

* Outros– 0%



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES PEDAGÓGICAS

17,95%

10,26%

14,53%

14,53%

2,56%

7,69%
1,71%

11,11%

4,27%

3,42%

2,56%

0,00%

0,00%

0,00%

9,40%

Percentual de Alunos
Total: 24 alunos

De Aprendizagem na Disciplina

Acesso a materiais e equipamentos didático-pedagógicos:
acervo bibliográfico, computadores, apostilas e outros

Metodologia adotada em sala de aula

Dificuldades de escolarização advindos do Ensino
Fundamental e Médio

Não identificação com o curso

Disciplinas com histórico de reprovação elevado

Modos de avaliação tradicionais

Gestão do tempo/conflito de horário/organização nos
estudos

Salas e espaços de estudo

Falta de professores

Oferta de disciplinas

Acessibilidade Plena para os discentes com deficiência

No Acesso/ na Utilização do ambiente virtual - Moodle

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

* Acessibilidade Plena para os discentes com deficiência – 0%

* No Acesso/ na Utilização do ambiente virtual – Moodle – 0%

* Outros – 0%



Auxílio Acadêmico
2019/2

DIFICULDADES SOCIAIS

3,16%

0,00%

12,63%

33,68%

1,05%

5,26%

2,11%

6,32%

9,47%

7,37%

2,11%

2,11%

0,00%

0,00%

1,05%

13,68%

Percentual de Alunos
Total: 24 alunos

Relacionamento interpessoais com docentes

Relacionamento interpessoais com outros servidores da
Universidade

Relacionamento interpessoais com colegas de sala

Financeiras

Rompimentos de vínculos familiares

Adaptação as vivências Universitária

Adaptação a cidade e a cultura local

Distância geográfica da família/saudades

Espaço de descanso/lazer

Moradia

Dificuldades com quem deixar meu(s) filho(s) no horário de
aula

Falta de uma rede de apoio (rede básica de saúde, rede
socioassistencial, etc)

Violências nas vivências universitárias

Violências externas a vida universitária

Outros

Não identifico nenhuma das dificuldades acima descritas

* Relacionamento interpessoais com outros servidores da Universidade – 0%

* Violências nas vivências universitárias – 0%

* Violências externas a vida universitária – 0%



Página institucional DAEST
https://www.progesp.ufam.edu.br/
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Contatos

Emails:

daest@ufam.edu.br

cde@ufam.edu.br

cbe@ufam.edu.br

ru@ufam.edu.br

Telefone:

(92) 3305-1795

Departamento de Assistência Estudantil – DAEST UFAM

mailto:daest@ufam.edu.br
mailto:daest@ufam.edu.br
mailto:cde@ufam.edu.br
mailto:cbe@ufam.edu.br
mailto:ru@ufam.edu.br


Sejam bem-vindos à 

Obrigadx!


