
 
 

FALA 
DAEST
 
 

 

 

 
 

Conheça....
 

O Departamento de Assistência Estudantil (DAEST) está vinculado à Pró-reitoria

de Gestão de Pessoas (PROGESP) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM),

sendo responsável por planejar, formular, executar, monitorar e avaliar ações

ligadas à Assistência Estudantil, cuja finalidade é ampliar as condições de

permanência dos discentes de graduação presencial, socioeconomicamente

vulneráveis na UFAM.

                                Saiba mais, acesse:

https://progesp.ufam.edu.br/institucional-daest.html  
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CBE...
 

A Coordenação de Benefícios Estudantis (CBE) é resposável pela

organização e gerência  orçamentária dos recursos  financeiros

oriuncos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES),

no âmbito da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), bem

como pela viabilização dos pagamentos dos benefícios

assistenciais estudantis disponíveis na UFAM
 

 

 

           https://progesp.ufam.edu.br/coordenacao-de-beneficios-

estudantis-cbe.html  

 

E o que falar sobre as três

coordenações deste

Departamento?

CRUNI...
 

Com funcionamento no Setor Sul do Campus Arthur Virgílio Neto

(Manaus), a Coordenação do Restaurante Universitário (CRUNI) tem

sob sua gerência os Restaurantes Universitários - RU (Setor Sul),

Centro de Convivência (Setor Norte), Faculdade de Medicina (FM) e

Escola de  Enfermagem de Manaus (E.E.M).

 

O RU é um benefício assistencial estudantil que prevê a alimentação

(desjejum, almoço e jantar) a preços subsidiados, para alunos

regularmente matriculados em curso de graduação presencial, mas

também pode ser acessado pelos demais membros da comunidade

acadêmica por meio de pagamento do valor integral.
 

 

https://progesp.ufam.edu.br/restaurante-universitario.html
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CDE...
 

A Coordenaçãode Desenvolvimento Estudantil  (CDE)  é 

responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento das

ações voltadas para Assistência Estudantil na UFAM (Campus

Manaus). Sua atuação está voltada para a garantia do direito à

permanência de estudantes socioeconomicamente vulneráveis por

meio da viabilização do acesso aos auxílios socioeconômicos,

ações e  serviços assistenciais financiados com recurso no

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

 

 https://progesp.ufam.edu.br/coordenacao-de-desenvolvimento-

estudantil-cde.html
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 Esportes, Lazer e Cultura (DELC);

Serviço Social;

Serviço Psicológico;

Serviço Pedagógico.

Conhece os serviços que compõem

a CDE? 
 

São eles:

 

 

 

DELC
 

A Divisão de Esportes, Lazer e Cultura (DELC) ) está

vinculada à CDE e tem por objetivo proporcionar o bem

estar físico, mental e social aos alunos com perfil para

acesso à Assistência Estudantil da Universidade Federal

do Amazonas por meio de ações e projetos de atividade

física e saúde.
 

https://progesp.ufam.edu.br/esporte-e-lazer.html

Seleção e acompanhamento social de estudantes 

 vinculados aos programas da Assistência Estudantil

UFAM;

Elaboração de estudos socioecononômicos para

ingresso nos benefícios assistenciais estudantis

Orientações sociais para acesso a serviços da

Assistência Estudantil e demais políticas públicas e

sociais...

  Serviço Social
 

   Dentre suas atividades estão:
 

 

    Saiba mais, acesse:
 

https://progesp.ufam.edu.br/servico-socio-pedagogico.html
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Serviço de Psicologia
 

Voltado para a prevenção e promoção de saúde mental de

estudantes de graduação presencial da UFAM,

prioritariamente com perfil de acesso à Assistência

Estudantil. O Serviço de Psicologia do DAEST oferece as

seguintes atividades e ações:
 

1) Acompanhamento Psicológico Individual;

2) Plantão Psicológico - PC;

3)Terapia Integrativa Comunitária - TCI;

4) Cine DAEST Debate;

5) Coordenações Alertas;

6) De Bubuia.
 

Para saber mais sobre essas ações ou como solicitar esses

serviços, acesse:

 

https://progesp.ufam.edu.br/servicos-de-psicologia-daest.html

Serviço de Pedagogia
 

Este serviço comporta atendimentos, oficinas, avaliações e

acompanhamentos voltados prioritariamente aos discentes

beneficiários dos Auxílios da Assistência Estudantil da

UFAM.
 

Para os atendimentos individuais é necessário o

preenchimento do formulário próprio, acesse o link abaixo

 
https://progesp.ufam.edu.br/servico-socio-pedagogico.html

Além dos serviços, o DAEST

disponibiliza benefícios estudantis

por meio de editais com critérios

específicos.
 



Auxílio Acadêmico: 
Visa custear parte das despesas

com transporte e aquisição de

materiais didático-pedagógicos de

baixo custo.
 

Conheça os benefícios estudantis do

DAEST....

 
Auxílio Inclusão Digital:
O 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.
 

Auxílio Creche:
Objetiva 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 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.

Auxílio PECTEC:
Visa 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.

Auxílio Emergencial:
É um 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.

Auxílio Moradia ou

Residência Universitária:
 

Visa custear parte dos gastos

com moradia ou similar afim de

assegurar sua manutenção e

diplomação em curso de

graduação da UFAM.

Auxílio MATDAC:
Objetiva 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.

 

Acesse...
 

https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios.html
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Fique por dentro das

atividades do DAEST !!
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DAEST Itinerante & Orientação para os Editais

da Assistência Estudantil 

Público: Comunidade acadêmica e em especial os

discentes de graduação da UFAM.

Objetivo: Divulgar as atividades do DAEST.

Data / local: 

-  03/03/2020, das 9h as 11h no Auditório da

PROGESP;

-  03/03/2020, das 11h as 12h, no Auditório Paulo

Burheim;

- 17/03/2020, das 13h30min as 16h, no Auditório

Rio Javari, setor norte, havendo nesse dia a

presença de Tradutor e Interprete de Libras;

- 18/03/2020, 08h30min. as 11h, no Auditório

Samaúma, setor sul;

- 18/03/2020,  13h30min. as  16h, no Auditório Dr.

Zerbini, na Faculdade de Medicina da UFAM, com

a presença também dos cursos de odontologia e

enfermagem.

 

 

 

 

 

Cine Daest Debate

Público: Estudantes regulamente matriculados em

curso presencial da UFAM.

Objetivo: Proporcionar espaço em que se possa

articular ações de promoção e prevenção em

saúde por meio dos recursos psicopedagógicos

que o cinema oferece.

Local: Sala de Bubuia (altos do CDC, Setor Norte

- UFAM).

 

 

 

De Bubuia

Público: Discentes de graduação presencial da

UFAM.

Objetivo: Proporcionar espaço de descanso, de

relaxamento visando o cuidado e a promoção em

saude mental dos discentes.

Local: Sala de Bubuia (altos do CDC, Setor Norte

- UFAM).

Momento do cochilo: das 12h as 14h.

Horário de Funcionamento: 08h30min as

16h40min.

 

E que tal participar nas terças feiras de um

momento de relaxamento e do corredor do

cuidado nesta sala?

 

E ao final do mês de março teremos também o

Sarau literário com o tema "por um ambiente

universitário mais saudável".
 

Acompanhe as novidades!
https://progesp.ufam.edu.br/servicos-de-psicologia-daest.html

hhttps://progesp.ufam.edu.br/publicacoes-e-noticias/627-

daest-itinerante.html

Acompanhe!
https://progesp.ufam.edu.br/servicos-de-psicologia-daest.html
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Fale conosco pelos canais

de atendimento!

Telefone: (92) 3305-1795

 

E-mails: (DAEST) daest@ufam.edu.br  

               (CBE) cbe@ufam.edu.br

               (CDE) cde@ufam.edu.br

               (CRUNI) ru@ufam.edu.br

               Serviço de Psicologia: psicologiadaest@ufam.edu.br

 

Facebook: facebook.com/daestufam

 

Endereço: Av. Rodrigo Otávio, 6200, Coroado I. Campus

Universitário Senador Artur Virgílio Filho, Prédio da Reitoria.

CEP: 69077-000 - Manaus/AM. Térreo do Prédio da Reitoria,

Setor Norte.
 

Que tal agora preencher em alguns minutos uma avaliação

deste Boletim Informativo e propor sugestões paras as

próximas edições?
 

Acesse:

 
https://docs.google.com/forms/d/1F8JIbUPOAqUM8pDgktp4OmUZu4E2xvXS0UHeeZwLfYY/prefill

 


