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Reunião da Comissão de Políticas Afirmativas 

 

Principais assuntos Participantes 

 

1. Orçamento do PNAES – 

Exercício 2017; 

 

Fabiana Costa, Vinicius Neri, Jorge Miguel, Elisangela, Rosangela Rocha, 

Thamiris, Larissa Duarte, Leticia Lacerda, Zenilde, Vicente. 

 

 

Item Informes e acompanhamentos 

1.  

Inicialmente a professora Fabiana falou o motivo de estar convocando essa reunião, no qual ela falou que 

seria uma reunião para fechar a discussão em torno do orçamento do Pnaes.  

Ela apresentou uma tabela com as bolsas previstas para esse ano, quantidades e valores que serão gastos.  

A partir disto ela relembrou cada auxílio oferecido no ano de 2016 e os auxílios que serão ofertados em 

2017.  

Os dados apresentados foram:  

Auxílio Alimentação – 782 beneficiários  

Auxílio Moradia – 190 beneficiários  

Auxílio Creche – 61 beneficiários  

Auxílio Instalação – 12 beneficiários  

Auxílio Eventos -  48 beneficiários 

Auxilio Acessibilidade – 6 beneficiários 

Auxilio Emergencial – 6 beneficiários 

Auxílio Material Didático – 91 bolsas ofertadas  

Auxílio Transporte – 355 beneficiários 

Acerca do auxílio transporte, foi falado que caso consiga um transporte coletivo para os alunos subsidiado 

pela Universidade, irá retirar o Auxílio Transporte – At 1. 

Acerca dos auxílios eventos, Vinicius Simas falou que o ideal seria que os auxílios eventos abrangesse 

apenas eventos culturais e esportivos, uma vez que os eventos acadêmicos e científicos seriam de 

competência da Progeac. No entanto, a Progeac não possui um edital para isso, por isso acaba ficando esta 
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parte também para Prosis. Logo, seria extremamente necessário aumentar os recursos financeiros 

destinados aos auxílios eventos.  

Fabiana Costa finalizou falando sobre a intenção de manter as bolsas de todos os veteranos e ampliar dentro 

do possível, os auxílios, uma vez que o déficit financeiro só está aumentando, devido ao atual contexto 

político do nosso país.  

  

2.  

Em seguida foi aberta uma rodada de discussão para debater sobre o que foi falado. 

O aluno Jorge Miguel, representante discente, falou sobre o auxílio material didático, o qual destacou achar 

desinteressante, pois os alunos não iriam utilizar este dinheiro para tal objetivo. 

A assistente social Rosangela concordou com a sua fala e sugeriu que o recurso financeiro deste benefício, 

poderia ser realocado para outros auxílios, já em vigência, como por exemplo o auxílio transporte.  

A discente Leticia Lacerda faz uma crítica em relação a tabela orçamentaria que foi apresentada, alegando 

que falta alguns dados complementares, para que as pessoas tenham um bom entendimento.  

A professora Fabiana disse que essa proposta do auxílio material didático será pensado e discutido para 

aonde melhor seria realocado, mas que provavelmente será destinado ao auxílio alimentação.  

Vinicius faz um breve esclarecimento acerca do auxílio emergencial, o qual tem o objetivo de auxiliar 

estudantes que está em extrema vulnerabilidade, como por exemplo: condições de extrema pobreza, algum 

aluno que se acidentou, ou também alunos indígenas. 

A discente Zenilde retoma sobre a questão do auxílio material didático, alegando que não aconselha tirar 

todo o recurso financeiro do benefício, pois no futuro podem necessitar.  

A professora Fabiana Costa encerra a reunião, esclarecendo que a política do PNAES não é abarcar todos 

os custos do aluno, e sim as prioridades deste aluno. Uma vez que, o recurso financeiro não é suficiente, 

ou seja, finalidade é tentar abranger minimamente esses benefícios para os discentes, a fim de que ele 

chegue a universidade de forma adequada para poder estudar e exercer suas atividades acadêmicas. 

 


