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QUANTITATIVO DE
ATENDIMENTOS E

ANÁLISES 
Trazemos neste Boletim Informativo

o quantitativo estimado de

atendimentos e análises realizados

pelo DAEST no decorrer dos meses de

janeiro a junho de 2020.

AÇÕES REALIZADAS 
PELO DAEST

Apresentamos também ações que

durante o 1o. semestre de 2020

foram desenvolvidas pelo

Departamento de Assistência

Estudantil - DAEST, Campus Manaus.



Restaurante Universitário - RU
No 1o. semestre de 2020, em virtude das

recomendações de proteção referentes ao COVID-19,

ficaram suspensas as atividades de prestação de

serviços de alimentação nos Restaurantes. Por outro

lado, continuam os trabalhos administrativos da

Coordenação do RU - UFAM.

Acompanhe no site e no facebook novas notícias.

Coordenação de Benefícios
Estudantis  - CBE

A CBE, mesmo diante as atividades presenciais

suspensas no 1o. semestre de 2020, atuou conforme

sua função, colaborando com o desenvolvimento dos

serviços e ações do DAEST - UFAM.

Acompanhe no site e no facebook novas notícias.

Esporte, cultura e lazer - DELC
As atividades do DELC também foram suspensas

durante o período estabelecido de proteção contra o

coronavírus, devendo as atividades retornarem

somente quando autorizadas.

Acompanhe no site e no facebook novas notícias.

ALGUMAS DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELO 

DAEST. ACOMPANHE!!
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Foram  abertos   c inco  (05 )  Edita is  da

Ass i s tênc ia  Estudant i l  em  2020 ,

campus  Manaus .

Ocorreram  2.092 avaliações sociais

e  2.092 avaliações acadêmicas dos

Editais 2020 da assistência estudantil -

campus Manaus.

Diante a análise e deferimentos de

recursos, houve 50 ajustes de status pós-

análise recursal dos Editais 2020 -

campus Manaus.

Coordenação de Desenvolvimento
Estudantil - CDE
No período de janeiro a junho de 2020 a CDE

desenvolveu suas atividades, buscando atender ações

de seu planejamento, dentre eles: editais, avaliações,

orientações, acompanhamentos e demais serviços

psicológicos, sociais, pedagógicos e administrativo.

Quantitativo de serviços/atendimentos do DAEST/UFAM, período

de Janeiro-Junho/2020, em relação aos auxílios estudantis

 (Editais 2020, campus Manaus).



Sobre  os  Edi ta i s  2020  da  ass i s tênc ia

estudant i l ,  fo ram  rea l i zadas   446

or ientações  aos  discentes  de

graduação  da  UFAM ,  por  meio  de

requer imento  soc iopedagógico   no

Google  Forms .

Ocorreram, via Live no Youtube,  1.334

orientações pela equipe multiprofissional

(sociopedagógica) da CDE/DAEST em

relação aos Editais 2020.

No  1o .  semest re  de  2020  fo ram

desenvo lv idas  pela  equipe  pedagógica

da  CDE /DAEST   569  aval iações

re fe rentes  aos  cr i té r ios  pedagógicos

em  cumpr imento  a  ava l iação

semest ra l ,  prev i s ta  nos  Edi ta i s  2019   da

Ass i s tênc ia  Estudant i l

Sobre a avaliação semestral, houve 199

justificativas analisadas em virtude do não

cumprimento com as exigências dos editais

2019 (Auxílio Acadêmico e Moradia).
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Quantitativo de serviços/atendimentos do DAEST/UFAM, período

de Janeiro-Junho/2020, em relação aos auxílios estudantis

 (Editais 2019, campus Manaus).



Foram  rea l i zadas  199  or ientações

pedagógicas   aos  discentes

benef ic iá r ios  dos  aux í l ios  estudant i s

(Acadêmico  e  Moradia )  sobre  os

cr i té r ios  da  ava l iação  semest ra l .

Houve 199 pareceres elaborados pela

equipe pedagógica da CDE/DAEST

referentes à avaliação semestral dos

editais 2019 da assistência estudantil,

campus Manaus.

A equipe multiprofissional (sócio-

psicopedagógica) da CDE/DAEST realizou

169 acompanhamentos diretos dos

discentes beneficiários dos auxílios da

assistência estudantil (Editais 2019 -

campus Manaus).
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Quantitativo de serviços/atendimentos do DAEST/UFAM, período

de Janeiro-Junho/2020, com a participação e/ou coordenação

dos profissionais de psicologia da CDE/DAEST, campus Manaus.

Foram  rea l i zados  61   Atendimentos

ps ico lóg icos  Ind iv iduais  v ia

whatsapp .



Foram  rea l i zados  31  atendimentos

por  meio  do  Plantão  Ps ico lóg ico

Integrado  à  FAPSI .

Houve 22 participantes pelo Grupo de

apoio aos estudantes isolados. E 97

participantes e 138 inscritos no Grupo de

Apoio no contexto de pandemia.

Houve 12 poesias inscritas no Sarau

Literário Online, as quais  foram recitadas

e disponibilizadas na rede social:

facebook.com/daestufam 

No período de distanciamento social (1o.

semestre de 2020) o CineDAEST Debate

ocorreu pelo google meet com uma pré-

sessão, incluindo a 1a. e a 2a. sessão,

totalizando 12 participantes.
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RESULTADO FINAL - AUXÍLIOS ESTUDANTIS 2020
- CAMPUS MANAUS

Em 26/06/2020 o DAEST, vinculado a PROGESP/UFAM,

divulgou o Resultado Final dos  Editais (campus Manaus):

007/2020 (Auxílio Acadêmico),  008/2020 (Auxílio

Moradia), 009/2020 (Auxílio Material Didático de Alto Custo -

MATDAC), 010/2020 (Auxílio Creche) e 011/2020 - (Auxílio

Inclusão Digital).

Confira neste link a notícia integral:

    https://progesp.ufam.edu.br/publicacoes-e-noticias/712-

resultado-final-auxilios-estudantis-2020-campus-manaus.html

FIQUE POR DENTRO DAS 

ATIVIDADES DO DAEST!!

CONVOCAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS
AUXÍLIOS ACADÊMICO E MORADIA DA CAPITAL
(EDITAIS 007/2020 E 008/2020)

No dia 26 de junho de 2020, o DAEST tornou pública

também a  Convocação   001/2020-DAEST/PROGESP  para a

Implementação dos Auxílios Acadêmico e Moradia, objetos

dos Editais 007/2020 e 008/2020, respectivamente.

No ano de 2020 a implementação ocorreu por meio do

Portal E-campus, entre as  8 horas do dia 01 de julho e as

23h59min do dia 07  de julho, mediante acesso pessoal do

aluno aprovado e classificado no processo seletivo dos

editais mencionados.

Saiba mais, acesse:

    https://progesp.ufam.edu.br/publicacoes-e-noticias/713-

convocacao-para-a-implementacao-dos-auxilios-academico-e-

moradia-da-capital-editais-007-2020-e-008-2020.htmll
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CINEDAEST DEBATE VIRTUAL

O CineDaest em sua segunda sessão em 2020 teve como tema: Um olhar
psicológico sobre as desigualdades socais a partir do filme: "O Poço”"..

O CineDaest aconteceu no dia 29 de maio de 2020 das 15h às 17h, em
Sala virtual por meio da ferramenta google meet pelo link
meet.google.com/fbf-oscj-odj

Saiba mais, acesse:

facebook.com/daestufam

FIQUE POR DENTRO DAS 

ATIVIDADES DO DAEST!!

EADERIZAÇÃO DO ENSINO. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
E REGIONALIZAÇÃO. AS DESIGUALDADES SÃO AS
MESMAS, MAS AS SOLUÇÕES NÃO.

Em 17 de junho de 2020 houve a participação da Universidade

Federal do Amazonas no I Congresso em web da Andifes.

Dentre as temáticas estava: "EaDerização  do ensino,

assistência estudantil e regionalização: as desigualdades são

as mesmas, mas as soluções, não", Nesta temática, a pró-

reitora de Gestão de Pessoas da UFAM, Vanusa Firmo; a

pedagoga Mônica Barbosa e a assistente social Waldriane

Nascimento participaram como debatedoras, contando com a

mediação do psicólogo Vinicius Padilla.

Saiba mais, acesse:

https://www.youtube.com/watch?v=vZ9J2ZbrcJM
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NESSE PERÍODO DE QUARENTENA 

OBSERVE  NOSSOS  CANAIS DE ATENDIMENTO!

Para conhecer mais acesse o site da PROGESP

[https://progesp.ufam.edu.br] e navegue pela aba

da Assistência Estudantil.

E se precisar entrar em contato para serviços

específicos do DAEST acesse o link "fale conosco"

e preencha o formulário correspondente a sua

solicitação.

Caso precise, abaixo o link:

https://progesp.ufam.edu.br/fale-conosco.html

Que tal agora preencher em alguns minutos 
uma avaliação deste Boletim Informativo e 
propor sugestões para a próxima edição?

Acesse o link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerJU7zo9eKZhHqklMvw_L15XfITToC90m5ocn6kjrR8v_Ivw/viewform


