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MENSAGEM DO DIRIGENTE DA UNIDADE

A Pró Reitoria de Assuntos

Estudantis e Comunitários (PRAEC) visa

promover e consolidar políticas voltadas

para os eixos da assistência estudantil, das

ações afirmativas e da acessibilidade, com

o objetivo de promover a equidade de

oportunidades aos estudantes da UFPI,

além de oferecer condições aos discentes

assegurando o processo de formação

acadêmica, promovendo ações e projetos

que fomentem a inclusão social, políticas

de acesso e permanência dos discentes ao longo de sua formação, trabalhando com foco

nas ações de moradia estudantil, alimentação, inclusão digital, creche, saúde dentre

outros, em em Teresina e nos campi de Floriano, Bom Jesus e Picos

O ano de 2022 foi um ano de desafios para a PRAEC visto o retorno presencial

dos discentes a instituição, e os diversos cortes orçamentários que ocorreram ao longo

do ano. Mesmo diante de tantas adversidades não deixamos de implementar ações de

forma a permitir o retorno, permanência e a conclusão da graduação dos discentes em

condições de vulnerabilidade socioeconômica.

Nossa missão é primar pela qualidade dos serviços oferecidos à comunidade

acadêmica tendo como principal missão a promoção de assistência estudantil integral de

modo a contribuir com a inclusão social, igualdade, alimentação, formação ampliada,

produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida,

reduzindo situações de retenção e evasão, voltada prioritariamente aos discentes em

situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Dessa forma, esperamos continuar estabelecendo ações que busquem minimizar

as desigualdades socioeconômicas, incentivando a permanência dos discentes em seus

percursos formativos.

Profa. Dra. Mônica Arrivabene

Pró-reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Criação e histórico da unidade

Figura 1 - Prédio da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC).

A Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC) é um órgão da

Administração Superior, subordinado a Reitoria da Universidade Federal do Piauí

(UFPI), que tem por finalidade propor, planejar, coordenar, executar, supervisionar e

avaliar as políticas, programas e ações de assistência estudantil, voltadas para a

ampliação das condições de permanência do estudante na Universidade, à melhoria de

seu desempenho acadêmico e à redução dos índices evasão, retenção e repetência,

atuando nas áreas de esporte e lazer, moradia, alimentação, transporte, atenção à saúde,

inclusão digital, cultura, creche, acessibilidade, apoio pedagógico e combate às

discriminações de gênero, de diversidade sexual, étnico-raciais, entre outras.

A PRAEC foi criada em 1992, a partir da necessidade de reestruturar a CAE

(Coordenadoria de Assistência ao Estudante) dotando-a de infraestrutura humana e

técnica a fim de dinamizar as ações, tendo em vista o número crescente de estudantes e

servidores. Sendo assim, o objetivo desta pró-reitoria é promover e assistir a

comunidade universitária, planejar, gerar e executar os programas assistenciais dirigidos

a essa comunidade através das atividades desenvolvidas pelas unidades que compõem

sua estrutura orgânica.
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Dessa forma a PRAEC é constituída por: Coordenadoria de Assistência

Comunitária (CACOM), Coordenadoria dos Restaurantes Universitários (CRU) e

Núcleo de Acessibilidade da UFPI (NAU).

Figura 2 - Prédio da Coordenadoria de Assistência Comunitária (CACOM).

A CACOM, é o órgão vinculado à PRAEC que, sob a orientação desta,

desenvolve ações no âmbito da assistência estudantil nos campi que integram a UFPI,

resultante na implementação de um modelo social inclusivo, nas áreas de atenção,

alimentação, moradia, saúde, psicopedagógica e social. A atual estrutura organizacional

da CACOM é composta pelos seguintes serviços: Serviço de Apoio Psicológico

(SAPSI), Serviço de Apoio Pedagógico (SEPE), Serviço Social (SES), Serviço

Odontológico (SEOD) e Serviço de Apoio à Amamentação (SAMA).

Em cada Campus fora de sede da UFPI existe um Núcleo de Assistência

Estudantil vinculado a PRAEC por meio da CACOM, criado pela Resolução Nº 29/14-

CD, em 23/10/2014, para descentralizar os programas, projetos e ações que integram o

Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e assim dar condições de

permanência a estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação

presencial das instituições federais de ensino superior (IFES), sendo sua gestão

administrativa compartilhada com a Diretoria de cada Campus Universitário.
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Figura 3 - Restaurante Universitário UFPI. Ano 2022.

A CRU, anteriormente denominada de Coordenadoria de Nutrição e Dietética

(CND), é o órgão vinculado à PRAEC que, sob a orientação desta, coordena os

Restaurantes Universitários (RUs) dos quatro campi da UFPI. Os RUs têm a finalidade

de atender à comunidade universitária elaborando e fornecendo refeições balanceadas,

segura em relação à higiene e que se ajuste aos limites financeiros da instituição, além

de desenvolver atividades relacionadas ao ensino e a pesquisa na área de nutrição.

A UFPI oferece à comunidade universitária o serviço de RU desde 1977.

Atualmente apresenta três unidades de RU no campus de Teresina e três unidades de

RUs nos campi fora da sede (Picos, Floriano e Bom Jesus). Os RUs funcionam no

sistema de autogestão, com comando administrativo gerenciado por servidores Técnicos

da Instituição e quadro operacional composto por trabalhadores terceirizados, em sua

maioria, e alguns técnicos da UFPI.

O NAU, tem por objetivo promover a permanência qualificada de estudantes

público-alvo da educação especial (PAEE) no Ensino Superior, por meio da redução das

barreiras de ordem pedagógica, arquitetônica, de comunicação, de informação e

atitudinais. Para tanto o Núcleo desenvolve: promoção de campanhas institucionais

sobre os direitos das pessoas com deficiência; palestras e oficinas junto aos docentes,
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discentes, técnicos administrativos e demais servidores com o objetivo principal de

promover diálogos sobre acessibilidade e inclusão no Ensino Superior, em especial na

UFPI; ampliar as ações inclusivas desenvolvidas pelo NAU, compartilhando

informações, orientações e experiências. Divulgar e garantir a aplicabilidade da

Resolução Nº 076/2019 CEPEX/UFPI. Além de promover visitas e rodas de conversa

nos Centros de ensino; participações em eventos; adaptação de materiais e gestão do

Laboratório de Acessibilidade e Inclusão (LACI), localizado na Biblioteca Comunitária

Jornalista Carlos Castelo Branco em Teresina.

Figura 4 - LACI (laboratório de acessibilidade e inclusão da UFPI)

O LACI está localizado na Universidade Federal do Piauí Campus Ministro

Petrônio Portella (Teresina – PI) e é um espaço que dispõe de recursos acessíveis e

tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência da UFPI, de outras Instituições e

da comunidade externa com a finalidade de promover a educação inclusiva. O

Laboratório é equipado com computadores adaptados com softwares leitores de tela

(DOSVOX e NVDA), teclado colmeia e mouse com acionador de pressão, scanners,

fone de ouvido, linha Braille, máquinas de escrever Braille, kit lupas manuais, soroban,

reglete, geoplano, televisão, impressora Braille, dentre outros recursos. Além disso,
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também dispõe de acervo acessível com material impresso em braille e com acervo

digital da Biblioteca Digital Dorina Nowill (DORINATECA).

O NAU é formado por uma equipe com Psicóloga, Pedagoga e Assistentes

Sociais.

1.2 Missão, Visão e valores da Unidade:

Figura 5 –Missão, Visão e Valores da
PRAEC.

Fonte: ADAPTADO DE PDU/PRAEC, 2020.
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1.3 Cadeia de Valor

Figura 6 – Cadeia de Valores da PRAEC.

Fonte: ADAPTADO DE PDU/PRAEC, 2020.
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1.4 Mapa Estratégico da Unidade

A figura 7 destaca o mapa estratégico da PRAEC que é composto por objetivos

estratégicos distribuídos em diversas perspectivas de negócio e conectados entre si por

meio de relações de causa e efeito. Dessa forma, essa ferramenta direciona as ações

institucionais, uma vez que é possível visualizar as melhores estratégias para o alcance

dos objetivos propostos. Além disso, a missão, a visão, os valores e os objetivos

estratégicos são dispostos de forma clara e organizada, facilitando a comunicação

interna institucional.

Figura 7 –Mapa estratégico da PRAEC.

Fonte: PDU/PRAEC, 2020.
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2.1 Organograma Geral

Figura 8 – Organograma Geral da PRAEC: subunidades para as quais existem funções
gratificadas.

Fonte: PDU/PRAEC, 2020.
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2.2 Organograma Administrativo

Figura 9 – Organograma administrativo da PRAEC

Assessoria, Secretaria e Divisão de Gestão e Avaliação são órgãos de assessoria; NAE’s(não tem FG) e RU’s(tem FG-2) dos Campi (Picos, Floriano e Bom Jesus) são órgãos de gestão
compartilhada sendo hierarquicamente subordinados às diretorias de cada campus e sua ligação com a PRAEC é referente ao planejamento das políticas e ações de assistência estudantil, bem
como de suporte; NAU é responsável pela política de acessibilidade em toda a UFPI, responde diretamente à PRAEC, atuando em nível de coordenadoria.

Fonte: PRAEC, 2022.
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A figura 9 apresenta o organograma administrativo da PRAEC. Destaca-se que

os NAE’s e RU’s possuem linha tracejada por terem gestão compartilhada, sendo

hierarquicamente subordinados às diretorias de cada campus e sua ligação com a

PRAEC é referente ao planejamento das políticas e ações de assistência estudantil, bem

como de suporte. O NAU é responsável pela política de acessibilidade em toda a UFPI,

responde diretamente à PRAEC, atuando em nível de coordenadoria, mas possui função

gratificada (FG-2).

2.3 Principais Normas Direcionadoras da Unidade

As normas legais específicas que regem a criação da PRAEC, suas

competências e atribuições, bem como o funcionamento da sua atividade são:

● Resolução CAD/UFPI N. 64, de 4 de agosto de 2022 - Dispõe sobre a criação da
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC) (pág 47):
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RES_CAD_48_A_69.pdf

● Resolução CEPEX N. 319/2022 - Regulamenta a Política de Assistência Estudantil
da UFPI. (pág. 02):
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%87%C3%83O_CE
PEX.pdf

● Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2020-2024:
https://proplan.ufpi.br/images/conteudo/PROPLAN/PDI/PDI_2020_2024_UFPI_vf3.
pdf

● Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU/PRAEC 2020-2022:
https://ufpi.br/pdu-praec

2.4 Competências das Subunidades e Setores da Unidade

Compete à PRAEC superintender, coordenar e controlar, a nível de direção

superior, atividades de Assistência Estudantil da Universidade e as principais

atribuições dos setores vinculados são:

I – CACOM: Dirigir, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades dos respectivos

serviços de assistência estudantil para melhoria qualitativa das atividades, métodos e

técnicas de suas respectivas áreas;

II - NAU: Promover a permanência qualificada dos (as) estudantes público-alvo da

educação especial (PAEE);

III - CRU: Dirigir e coordenar o funcionamento dos Restaurantes Universitários.

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RES_CAD_48_A_69.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%87%C3%83O_CEPEX.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%87%C3%83O_CEPEX.pdf
https://proplan.ufpi.br/images/conteudo/PROPLAN/PDI/PDI_2020_2024_UFPI_vf3.pdf
https://proplan.ufpi.br/images/conteudo/PROPLAN/PDI/PDI_2020_2024_UFPI_vf3.pdf
https://ufpi.br/pdu-praec
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2.5 Rol de Responsáveis da Unidade

No Quadro 1, apresenta-se as informações sobre todos os dirigentes que atuaram na PRAEC e subunidades, no ano de 2022, incluindo

os respectivos substitutos por ocasião de férias, saída temporária dos titulares, etc.).

Quadro 1 – Rol dos responsáveis pela unidade no ano de 2022.

Unidade/
Subunidade Função N° ato da

Reitoria Nome Cargo E-mail Telefone
Institucional

Mandato
(Início – Término)

PRÓ-REITORIA Pró-reitora Titular 349/21 Mônica
Arrivabene Docente arrivabene@ufpi.edu.br (86) 3215-5640 23.03.2021 -

PRÓ-REITORIA Pró-reitor
Substituto* 1412/21 Acrísio de

Miranda Sampaio Docente acrisiosampaio@yahoo.com.br - 17.11.2021 16.03.2022

PRÓ-REITORIA Pró-reitora
Substituta** 770/22

Jessa Iashmin
Alcobaça G.
Machado

Odontóloga jes.iagm@gmail.com (86) 3215-5647 11.07.2022 03.08.2022

PRÓ-REITORIA Pró-reitora
Substituta**

1007/22
1322/22

Tânia
Vasconcelos
Cavalcante

Docente tania@ufpi.edu.br - 12.09.2022
21.11.2022

16.09.2022
30.12.2022

CACOM Coordenadora 1113/21 Aldora Maria
Lebre Ferreira Docente cacom@ufpi.edu.br (86) 3215-5506 20.09.2021 -

CRU Coordenadora 413/20 Sueli Maria
Teixeira Lima Nutricionista praec.ru@ufpi.edu.br (86) 3237-1546 4/13/2020 -

CRU Coordenadora
substituta** 841/22 Daila Leite

Chaves Bezerra Nutricionista praec.ru@ufpi.edu.br (86) 3237-1546 25.07.22 05.08.22

NAU Coordenadora 1179/21
Brunna Stella da
Silva Carvalho

Melo.
Psicóloga nau.praec@ufpi.edu.br (86) 3215-5649 29.09.21 10.10.22

NAU Coordenadora 1130/22
Rafaela Santiago

Sousa Assistente Social nau.praec@ufpi.edu.br (86) 3215-5649 10.10.22 -

*Por motivo de licença do titular; **Por motivo de férias do titular. Fonte: Boletim de Serviços da UFPI e SIGRH.

Fonte: PRAEC, 2022.
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3. ESTRATÉGIAS E DESEMPENHO DA UNIDADE

3.1 Acompanhamento dos Objetivos e Metas

No Quadro, a seguir, apresenta-se o acompanhamento das metas previstas no PDI 2020-2024 e PDU 2020-2022 para Pró-Reitoria de Assistência

Estudantil (PRAEC).

Quadro 2 – Painel de Acompanhamento do Plano de Metas 2022 PRAEC/UFPI.

UNIDADE PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

4 TEMA ESTRATÉGICO GESTÃO E GOVERNANÇA

OBJETIVO FORTALECER AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO
E GESTÃO ORIENTADAS A RESULTADO

Item Cenário 2022 Meta 2022 Concluído
(Sim/ Não)

Evidenciar o cumprimento (indicadores, links de editais, motivos de não
conclusão)

Grau de Eficácia
(Proporcional:

realizado/planejado)

4.5.1 25%

Identificar e mapear em
100%(cem) das unidades
administrativas no mínimo
10 (dez) macroprocessos
BPMN (Business Process
Model and Notation)

Não Identificação dos processos e organização do fluxo 50%

4.5.3 100%

Elaborar e Atualizar
100%(cem) os Regimentos
internos por Unidade
Hierárquica

Sim

RESOLUÇÃO CAD/UFPI N. 62, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 - Aprova
o Estatuto do Núcleo de Acessibilidade (NAU). (pag. 39):

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RES_CAD_48_A_69.pd
f

2. RESOLUÇÃO CAD/UFPI N64, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 - Dispõe
sobre a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários

(PRAEC) (pág 47):
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RES_CAD_48_A_69.pd

f

3. RESOLUÇÃO CONSUN/UFPI N. 83, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 -
Regulamenta as normas sobre as Residências Universitárias (pág. 02):

https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%8

100%

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RES_CAD_48_A_69.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RES_CAD_48_A_69.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RES_CAD_48_A_69.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RES_CAD_48_A_69.pdf
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%87%C3%95ES_CONSUN_83_a_89_2022.pdf
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7%C3%95ES_CONSUN_83_a_89_2022.pdf

4. RESOLUÇÃO CEPEX N. 319/2022 - Regulamenta a Política de
Assistência Estudantil da UFPI. (pág. 02):

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%87%C3
%83O_CEPEX.pdf

5. Proposta de Resolução que regulamenta o Regimento Interno dos
Restaurantes Universitários (Processo: 23111.022630/2019-59).

O processo físico encontrava-se na Reitoria e foi devolvido a pedido pela
PRAEC, digitalizado e encaminhado a Coordenadoria de Nutrição e

Dietética para atualização e ajustes.

4.5.4 100%

Elaborar e atualizar o Plano
de Desenvolvimento da
Unidade (PDU) durante a
vigência do PDI 2020/2024
por Unidade Hierárquica

Sim
Plano de Desenvolvimento da Unidade: https://ufpi.br/pdu-praec

Comissão de Governança Setorial (CGS) da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis e Comunitários - PRAEC/UFPI:https://bityli.com/fernVZXlu

100%

4.5.5 100%
Definir em cada Unidade
Hierárquica seu Mapa
Estratégico

Sim pág. 68 do PDU/PRAEC: https://ufpi.br/pdu-praec 100%

4.5.6 100%
Definir em cada Unidade
Hierárquica sua Cadeia de
Valor

Sim pág. 69 do PDU/PRAEC: https://ufpi.br/pdu-prae 100%

4.5.9 100%

Possuir página eletrônica e
Realizar atualizações
frequentes (no mínimo uma
vez por mês) e ter aba
específica para
acompanhamento do PDI e
PDU

Sim

Página Inicial PRAEC: https://ufpi.br/praec
PDU Plano de Desenvolvimento da Unidade: https://ufpi.br/pdu-praec

Página do NAU: https://nau.ufpi.edu.br/ e Instagram: nau_ufpi

100%

5 TEMA ESTRATÉGICO GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVO DESENVOLVER PROGRAMAS DE ATENÇÃO AO SERVIDOR

Item Cenário 2022 Meta 2022 Concluído
(Sim/ Não)

Evidenciar o cumprimento (indicadores, links de editais, motivos de não
conclusão)

Grau de Eficácia
(Proporcional:

https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%87%C3%95ES_CONSUN_83_a_89_2022.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%87%C3%83O_CEPEX.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%87%C3%83O_CEPEX.pdf
https://ufpi.br/pdu-praec
https://bityli.com/fernVZXlu
https://ufpi.br/pdu-praec
https://ufpi.br/pdu-praec
https://ufpi.br/praec
https://ufpi.br/pdu-praec
https://nau.ufpi.edu.br/
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realizado/planejado)

5.2.2 0%

Realizar exames periódico
em 100% dos servidores
técnico administrativos e
docentes

Não Em decorrência da pandemia de COVID-19 não foi realizada pela SRH. 0%

6 TEMA ESTRATÉGICO SUSTENTABILIDADE

OBJETIVO DESENVOLVER PROGRAMAS DE ATENÇÃO AO SERVIDOR

Item Cenário 2022 Meta 2022 Concluído
(Sim/ Não)

Evidenciar o cumprimento (indicadores, links de editais, motivos de não
conclusão)

Grau de Eficácia
(Proporcional:

realizado/planejado)

6.2.1 100%

Reduzir no mínimo em 50%
o CONSUMO com material
de expediente: Folha A4.
Referência ano 2019

Sim

Com a retomada das atividades presenciais na instituição houve um
aumento no consumo desses itens em comparação ao ano de 2021 onde os

servidores atuavam predominantemente de forma remota. Porém, a
digitalização dos processos de trabalho tem auxiliado na redução de

consumo.

100%

6.2.2 100%

Reduzir no mínimo em 50%
o CONSUMO com material
de cozinha: Copos plásticos
(Água e Café) Referência ano
2019

Sim
Com a retomada das atividades presenciais na instituição houve um

aumento no consumo desses itens em comparação ao ano de 2021 onde os
servidores atuavam predominantemente de forma remota.

100%

6.2.3 100%

Reduzir no mínimo em 30%
o CONSUMO com telefonia
fixa; Referência Média 2018
e 2019

Sim

Com a retomada das atividades presenciais na instituição houve aumento
do uso de telefonia para comunicação entre os setores e com a

comunidade universitária. No entanto, a digitalização dos processos de
comunicação tem reduzido o uso.

100%

6.2.4 100%

Reduzir em 25% o CUSTO
com serviço outsourcing de
impressão. Referência ano
média 2019(média 2018 e
2019)

Sim

Com a retomada das atividades presenciais na instituição houve um
aumento no consumo desses itens em comparação ao ano de 2021 onde os
servidores atuavam predominantemente de forma remota. No entanto, a

digitalização dos processos de comunicação tem reduzido o uso.

100%

6.2.5 100%

Reduzir no mínimo em 25%
o gasto com energia elétrica.
Referência ano média
2019(média 2018 e 2019)

Sim
Com a retomada das atividades presenciais na instituição houve um

aumento no consumo desses itens em comparação ao ano de 2021 onde os
servidores atuavam predominantemente de forma remota.

100%

10 TEMA ESTRATÉGICO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

OBJETIVO
FORTALECER OS PROGRAMAS DE AÇÃO AFIRMATIVA VOLTADOS PARA IGUALDADE SOCIAL, RACIAL E DIVERSIDADE
CULTURAL

Item Cenário 2022 Meta 2022 Concluído
(Sim/ Não)

Evidenciar o cumprimento (indicadores, links de editais, motivos de não
conclusão)

Grau de Eficácia
(Proporcional:

realizado/planejado)
10.1.1 50% Instituir medidas corretivas Não 50%
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para segurar a ocupação de
100% das vagas destinadas a
política de ações afirmativas
por discentes que se
enquadram nos critérios
exigidos.

Discussões em curso, atualização do regulamento da PRAEC e estudos
sobre as normativas para atualização dos regulamentos e critérios:

1. Portaria PRAEC SISU – Nº 07/2022 (Comissão de avaliação dos
candidatos às vagas destinadas às PcD):

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/PORTARIA_PRAEC_
merged.pdf

2. Processo n.º 23111.009373/2022-59 - Constituir Comissão para análise
da situação socioeconômica dos candidatos do Sistema de Seleção

Unificada – SISU 2022.
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Atos_14_03_22.pdf

3. RESOLUÇÃO CEPEX N. 319/2022 - Regulamenta a Política de
Assistência Estudantil da UFPI:

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%87%C3
%83O_CEPEX.pdf

10.2.1 2.043 bolsas Ampliar o número de bolsas
em 40% Sim

1. EDITAL Nº 02/2022 – PRAEC/UFPI: https://ufpi.br/editais-
ufpi/44504-edital-de-selecao-de-estudantes-para-os-beneficios-bolsa-de-

apoio-estudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar

2. RESULTADO FINAL BAE: https://ufpi.br/editais-ufpi/46741-teresina-
resultado-final-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae

3. RESULTADO FINAL AR: https://ufpi.br/ultimas-noticias-
praec/46020-retificacao-do-resultado-final-de-selecao-do-auxilio-

residencia-edital-n-02-2022-praec-ufpi-campus-ministro-petronio-portela

4. PRIMEIRA CONVOCATÓRIA AR: https://ufpi.br/editais-ufpi/46323-
praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-do-beneficio-auxilio-

residencia-ar

5. SEGUNDA CONVOCATÓRIA AR:
https://ufpi.br/editais-ufpi/47662-segunda-convocatoria-do-cadastro-de-

reserva-para-auxilio-residencia-ar-do-campus-de-teresina

6. TERCEIRA CONVOCATÓRIA AR:
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47877-praec-3-convocatorio-do-

cadastro-reserva-do-beneficio-de-auxilio-residencia-ar

100%

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/PORTARIA_PRAEC_merged.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/PORTARIA_PRAEC_merged.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Atos_14_03_22.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%87%C3%83O_CEPEX.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESOLU%C3%87%C3%83O_CEPEX.pdf
https://ufpi.br/editais-ufpi/44504-edital-de-selecao-de-estudantes-para-os-beneficios-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/editais-ufpi/44504-edital-de-selecao-de-estudantes-para-os-beneficios-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/editais-ufpi/44504-edital-de-selecao-de-estudantes-para-os-beneficios-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/editais-ufpi/46741-teresina-resultado-final-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae
https://ufpi.br/editais-ufpi/46741-teresina-resultado-final-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46020-retificacao-do-resultado-final-de-selecao-do-auxilio-residencia-edital-n-02-2022-praec-ufpi-campus-ministro-petronio-portela
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46020-retificacao-do-resultado-final-de-selecao-do-auxilio-residencia-edital-n-02-2022-praec-ufpi-campus-ministro-petronio-portela
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46020-retificacao-do-resultado-final-de-selecao-do-auxilio-residencia-edital-n-02-2022-praec-ufpi-campus-ministro-petronio-portela
https://ufpi.br/editais-ufpi/46323-praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-do-beneficio-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/editais-ufpi/46323-praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-do-beneficio-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/editais-ufpi/46323-praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-do-beneficio-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/editais-ufpi/47662-segunda-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-para-auxilio-residencia-ar-do-campus-de-teresina
https://ufpi.br/editais-ufpi/47662-segunda-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-para-auxilio-residencia-ar-do-campus-de-teresina
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47877-praec-3-convocatorio-do-cadastro-reserva-do-beneficio-de-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47877-praec-3-convocatorio-do-cadastro-reserva-do-beneficio-de-auxilio-residencia-ar
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7. PRIMEIRA CONVOCATÓRIA BAE: https://ufpi.br/ultimas-noticias-
praec/46885-praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-da-bolsa-de-

apoio-estudantil-bae-para-teresina

8. SEGUNDA CONVOCATÓRIA BAE: https://ufpi.br/ultimas-noticias-
praec/47661-praec-segunda-convocatoria-referente-ao-cadastro-de-

reserva-de-selecao-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-edital-n-02-2022-
campus-teresina-pi

9. TERCEIRA CONVOCATÓRIA BAE: https://ufpi.br/ultimas-noticias-
praec/47876-praec-3-convocatorio-do-cadastro-reserva-da-bolsa-de-

apoio-estudantil-bae

10. LISTA DE BENEFICIÁRIOS DAS BOLSAS DA PRAEC/UFPI:
https://ufpi.br/lista-de-beneficiarios-da-assistencia-estudantil

10.2.2 100%

Consolidar e manter o
atendimento de 100% dos
alunos que se inscreverem
para a aquisição do kit
odontológico

Sim

Foram lançados 5 editais em 2022 contemplando 23 alunos, o que
correspondeu a 100% dos candidatos inscritos:

1. Edital Nº 01/2022-PRAEC/UFPI:
Edital -

https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_
2022/EDITAL_KIT_ODONTO_2022.1_OK_2.pdf

Resultado (07 alunos contemplados) -
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/

Resultado_final_Edital_Kit_Odonto_2022.pdf

2. Edital Nº 05/2022-PRAEC/UFPI:
Edital -

https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_
2022/EDITAL_KIT_ODONTO_junho22_FINAL-2_assinado.pdf

Resultado (06 alunos contemplados) -
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_final_Edital_Kit_

Odonto_2022.2_final.pdf

3. Edital Nº 07/2022-PRAEC/UFPI:
Edital -

https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/EDITAL_KIT_ODONT
O_2_copy_copy.pdf

100%

https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46885-praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-para-teresina
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46885-praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-para-teresina
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46885-praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-para-teresina
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47661-praec-segunda-convocatoria-referente-ao-cadastro-de-reserva-de-selecao-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-edital-n-02-2022-campus-teresina-pi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47661-praec-segunda-convocatoria-referente-ao-cadastro-de-reserva-de-selecao-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-edital-n-02-2022-campus-teresina-pi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47661-praec-segunda-convocatoria-referente-ao-cadastro-de-reserva-de-selecao-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-edital-n-02-2022-campus-teresina-pi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47661-praec-segunda-convocatoria-referente-ao-cadastro-de-reserva-de-selecao-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-edital-n-02-2022-campus-teresina-pi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47876-praec-3-convocatorio-do-cadastro-reserva-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47876-praec-3-convocatorio-do-cadastro-reserva-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47876-praec-3-convocatorio-do-cadastro-reserva-da-bolsa-de-apoio-estudantil-bae
https://ufpi.br/lista-de-beneficiarios-da-assistencia-estudantil
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/EDITAL_KIT_ODONTO_2022.1_OK_2.pdf
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/EDITAL_KIT_ODONTO_2022.1_OK_2.pdf
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/EDITAL_KIT_ODONTO_2022.1_OK_2.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/Resultado_final_Edital_Kit_Odonto_2022.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/Resultado_final_Edital_Kit_Odonto_2022.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/Resultado_final_Edital_Kit_Odonto_2022.pdf
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/EDITAL_KIT_ODONTO_junho22_FINAL-2_assinado.pdf
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/EDITAL_KIT_ODONTO_junho22_FINAL-2_assinado.pdf
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/EDITAL_KIT_ODONTO_junho22_FINAL-2_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_final_Edital_Kit_Odonto_2022.2_final.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_final_Edital_Kit_Odonto_2022.2_final.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_final_Edital_Kit_Odonto_2022.2_final.pdf
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/EDITAL_KIT_ODONTO_2_copy_copy.pdf
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/EDITAL_KIT_ODONTO_2_copy_copy.pdf
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/EDITAL_KIT_ODONTO_2_copy_copy.pdf
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Resultado (01 aluno contemplado) -
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_final_Edital_Kit_

Odonto_-_Edital_07_assinado.pdf

4. Edital Nº 12/2022-PRAEC/UFPI:
Edital -

https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/FINAL_2022.2_E
DITAL_KIT_ODONTO_3.pdf

Resultado (06 alunos contemplados) -
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Resultado_Final_Kit_O

donto_2022_novembro_assinado.pdf

5. Edital Nº 13/2022-PRAEC/UFPI
Edital -

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/VAGA_REMANES_E
DITAL_KIT_ODONTO_2_assinado.pdf

Retificação -
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Retificacao_Edital_13_

2022_assinado.pdf

Resultado (3 alunos contemplados) -
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Resultado_Final_Kit_O

donto_2022_edital_13.2022_assinado.pdf

10.2.3 0% Reajustar valor das bolsas de
assistência estudantil em 50% Não

Falta de disponibilidade orçamentária. A equipe técnica entende e opina
pela correção do valor logo que possível e fará novo estudo/análise assim

que tiver ampliação orçamentária.
0%

10.2.4 24 meses Ampliar o número de meses
de bolsas para 48 meses Não

Falta de disponibilidade orçamentária. A equipe técnica entende e opina
pela ampliação do prazo de cobertura da bolsa logo que possível e fará

novo estudo/análise assim que tiver ampliação orçamentária.
0%

10.2.5 5 projetos

Realizar (ou fomentar), no
mínimo, 12 Projetos anuais
voltados para igualdade
social, racial e diversidade
cultural, preferencialmente
sendo um por campus

Não

Os projetos dessa proposta eram vinculados ao Programa BIASE que no
ano em curso não foi possível desenvolver em virtude de
indisponibilidade orçamentária. A equipe técnica entende e opina pela
implantação destas ações assim que tiver ampliação orçamentária.

0%

10.2.6 35%
(63 bolsas)

Ampliar o número de bolsas
BINCS e BINCS-ES em Sim Temos um número de 95 bolsas BINCS e BINCS-ES. (eram 47

bolsas > alcançamos 63 em 2021 > alcançou 95 em 2022 chegando a 50%

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_final_Edital_Kit_Odonto_-_Edital_07_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_final_Edital_Kit_Odonto_-_Edital_07_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_final_Edital_Kit_Odonto_-_Edital_07_assinado.pdf
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/FINAL_2022.2_EDITAL_KIT_ODONTO_3.pdf
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/FINAL_2022.2_EDITAL_KIT_ODONTO_3.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Resultado_Final_Kit_Odonto_2022_novembro_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Resultado_Final_Kit_Odonto_2022_novembro_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Resultado_Final_Kit_Odonto_2022_novembro_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/VAGA_REMANES_EDITAL_KIT_ODONTO_2_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/VAGA_REMANES_EDITAL_KIT_ODONTO_2_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Retificacao_Edital_13_2022_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Retificacao_Edital_13_2022_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Resultado_Final_Kit_Odonto_2022_edital_13.2022_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Resultado_Final_Kit_Odonto_2022_edital_13.2022_assinado.pdf
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200% até 2024 um aumento de aproximadamente 50%).

1.EDITAL Nº 03/2022 PRAEC/UFPI BINCS-ES: https://ufpi.br/ultimas-
noticias-praec/44524-praec-edital-de-selecao-de-auxiliares-academicos-

para-estudantes-surdos-bolsa-de-inclusao-social-bincs-es

2.EDITAL Nº 04/2022 PRAEC/UFPI BINCS: https://ufpi.br/editais-
ufpi/44506-edital-de-selecao-de-auxiliares-academicos-para-estudantes-

publico-alvo-da-educacao-especial-bolsa-de-inclusao-social-bincs

Campus Teresina:
Resultado BINCS-

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
RESULTADO_TERESINA_BINCS_2022_-_2_etapa-

_mar%C3%A7o_1.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
RESULTADO_TERESINA_BINCS_EDITAL_N%C2%BA_04.2022_-

_3_etapa-_abril.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
RESULTADO_TERESINA_BINCS_2022_-_4_etapa-_abril_-_Copia.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
Resultado_BINCS_Teresina_5_etapa.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
PRAEC_2022.2/RESULTADO_TERESINA_BINCS_2022_-_7_etapa-

_agosto.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
PRAEC_2022.2/RESULTADO_BINCS_2022_-

_8%C2%AA_etapa_NAU.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESULTADO_BINCS_
2022_-_9%C2%AA_etapa_Teresina_assinado.pdf

Resultado BINCS-ES -
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/

RESULTADO_TERESINA_BINCS_ES_2022_-_2_etapa-
_mar%C3%A7o_1.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
PRAEC_2022.2/RESULTADO_TERESINA_BINCS-ES_2022_-

https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/44524-praec-edital-de-selecao-de-auxiliares-academicos-para-estudantes-surdos-bolsa-de-inclusao-social-bincs-es
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/44524-praec-edital-de-selecao-de-auxiliares-academicos-para-estudantes-surdos-bolsa-de-inclusao-social-bincs-es
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/44524-praec-edital-de-selecao-de-auxiliares-academicos-para-estudantes-surdos-bolsa-de-inclusao-social-bincs-es
https://ufpi.br/editais-ufpi/44506-edital-de-selecao-de-auxiliares-academicos-para-estudantes-publico-alvo-da-educacao-especial-bolsa-de-inclusao-social-bincs
https://ufpi.br/editais-ufpi/44506-edital-de-selecao-de-auxiliares-academicos-para-estudantes-publico-alvo-da-educacao-especial-bolsa-de-inclusao-social-bincs
https://ufpi.br/editais-ufpi/44506-edital-de-selecao-de-auxiliares-academicos-para-estudantes-publico-alvo-da-educacao-especial-bolsa-de-inclusao-social-bincs
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_TERESINA_BINCS_2022_-_2_etapa-_mar%C3%A7o_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_TERESINA_BINCS_2022_-_2_etapa-_mar%C3%A7o_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_TERESINA_BINCS_2022_-_2_etapa-_mar%C3%A7o_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_TERESINA_BINCS_EDITAL_N%C2%BA_04.2022_-_3_etapa-_abril.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_TERESINA_BINCS_EDITAL_N%C2%BA_04.2022_-_3_etapa-_abril.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_TERESINA_BINCS_EDITAL_N%C2%BA_04.2022_-_3_etapa-_abril.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_TERESINA_BINCS_2022_-_4_etapa-_abril_-_Copia.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_TERESINA_BINCS_2022_-_4_etapa-_abril_-_Copia.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/Resultado_BINCS_Teresina_5_etapa.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/Resultado_BINCS_Teresina_5_etapa.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_TERESINA_BINCS_2022_-_7_etapa-_agosto.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_TERESINA_BINCS_2022_-_7_etapa-_agosto.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_TERESINA_BINCS_2022_-_7_etapa-_agosto.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_BINCS_2022_-_8%C2%AA_etapa_NAU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_BINCS_2022_-_8%C2%AA_etapa_NAU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_BINCS_2022_-_8%C2%AA_etapa_NAU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESULTADO_BINCS_2022_-_9%C2%AA_etapa_Teresina_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/RESULTADO_BINCS_2022_-_9%C2%AA_etapa_Teresina_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_TERESINA_BINCS_ES_2022_-_2_etapa-_mar%C3%A7o_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_TERESINA_BINCS_ES_2022_-_2_etapa-_mar%C3%A7o_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_TERESINA_BINCS_ES_2022_-_2_etapa-_mar%C3%A7o_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_TERESINA_BINCS-ES_2022_-_7_etapa-_agosto.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_TERESINA_BINCS-ES_2022_-_7_etapa-_agosto.pdf
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_7_etapa-_agosto.pdf

Campus Bom Jesus:
Resultado BINCS e BINCS-ES -

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
PRAEC_2022.2/Resultado_Final_BINCS_-

_BOM_JESUS_para_publica%C3%A7%C3%A3o2.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
RESULTADO_BOM_JESUS_BINCS_2022_-_2etapa-_marco_1.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
RESULTADO_BOM_JESUS_BINCS-ES_2022_-_2etapa-_marco_-

_Copia_1.pdf

Campus Floriano:
Resultado BINCS-

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
RESULTADO_FLORIANO_BINCS_2022_-_2etapa-_marco_1.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
PRAEC_2022.2/RESULTADO_FLORIANO_BINCS_2022_-_7_etapa-

_agosto_-_Copia_1.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Resultado_9%C2%AA_
etapa_-_Floriano_assinado.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
PRAEC_2022.2/RESULTADO_FLORIANO_BINCS-ES_2022_-

_7_etapa-_agosto_1.pdf

Campus Picos:
Resultado BINCS-ES -

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_Picos_BINCS-
ES_03_2022_assinado.pdf

Resultado BINCS -
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_Picos_BINCS_04_

2022_assinado.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/SEGUNDO_Resultado_Picos
_BINCS_04_2022_assinatura_copy_copy_copy_copy_copy_copy.pdf

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_TERESINA_BINCS-ES_2022_-_7_etapa-_agosto.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/Resultado_Final_BINCS_-_BOM_JESUS_para_publica%C3%A7%C3%A3o2.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/Resultado_Final_BINCS_-_BOM_JESUS_para_publica%C3%A7%C3%A3o2.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/Resultado_Final_BINCS_-_BOM_JESUS_para_publica%C3%A7%C3%A3o2.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_BOM_JESUS_BINCS_2022_-_2etapa-_marco_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_BOM_JESUS_BINCS_2022_-_2etapa-_marco_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_BOM_JESUS_BINCS-ES_2022_-_2etapa-_marco_-_Copia_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_BOM_JESUS_BINCS-ES_2022_-_2etapa-_marco_-_Copia_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_BOM_JESUS_BINCS-ES_2022_-_2etapa-_marco_-_Copia_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_FLORIANO_BINCS_2022_-_2etapa-_marco_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/RESULTADO_FLORIANO_BINCS_2022_-_2etapa-_marco_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_FLORIANO_BINCS_2022_-_7_etapa-_agosto_-_Copia_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_FLORIANO_BINCS_2022_-_7_etapa-_agosto_-_Copia_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_FLORIANO_BINCS_2022_-_7_etapa-_agosto_-_Copia_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Resultado_9%C2%AA_etapa_-_Floriano_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/2022/Resultado_9%C2%AA_etapa_-_Floriano_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_FLORIANO_BINCS-ES_2022_-_7_etapa-_agosto_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_FLORIANO_BINCS-ES_2022_-_7_etapa-_agosto_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/RESULTADO_FLORIANO_BINCS-ES_2022_-_7_etapa-_agosto_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_Picos_BINCS-ES_03_2022_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_Picos_BINCS-ES_03_2022_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_Picos_BINCS_04_2022_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Resultado_Picos_BINCS_04_2022_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/SEGUNDO_Resultado_Picos_BINCS_04_2022_assinatura_copy_copy_copy_copy_copy_copy.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/SEGUNDO_Resultado_Picos_BINCS_04_2022_assinatura_copy_copy_copy_copy_copy_copy.pdf
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https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/
PRAEC_2022.2/TERCEIRO_Resultado_Picos_BINCS_04_2022_assinad

o.pdf

10.2.6 100%

Estruturar a articulação da
rede de saúde mental na
assistência estudantil,
integrando serviços intra e
extra institucionais.

Não

Foi realizado o levantamento de serviços de saúde mental, entretanto, a
cartilha contendo as informações ainda não foi disponibilizada no site da
PRAEC. Apesar disso, as informações têm sido disponibilizadas via e-

mail para os estudantes atendidos pelo SAPSI.
80%

10.2.8 0% Ampliar em 100% o número
de psicólogos Não Não houve mais contratação de psicólogos pela UFPI 0%

10.2.9

Permite
controle básico

de
beneficiários e
análise de
bolsas.

Aperfeiçoar o sistema de
informática da Assistência
Estudantil (SINAE) para as
demandas do NAU

Não

Não foram realizadas as melhorias solicitadas, para registros de
acompanhamentos individualizados a equipe vem utilizando outros

sistemas (drive do e-mail). Porém, está sendo estudado a implantação pela
STI do módulo SIGAA “assistência estudantil” e/ou “NEE” para atender

as demandas do setor.
Chamado #14528; Chamado #31241; Chamado #41214; Chamado

#41214

50%

10.2.10 3 incompletas

Ampliar e Criar nos campi
onde não existe os serviços
de assistência estudantil
formada por equipes
composta pelos seguintes
profissionais: odontólogo,
assistente social, psicólogo,
pedagogo, médico,
enfermeiro, fonoaudiólogo,
técnicos em saúde,
nutricionista, educador físico,
etc.)

Não

Todos os Campi possuem equipe de assistência estudantil porém
incompletas pois não houve contratação de novos profissionais para

compor a equipe multiprofissional como planejado.

Equipe Campus Universitário Senador Helvídio Nunes de Barros - Picos
Equipe Campus Universitário Profª Cinobelina Elvas – Bom Jesus

Equipe Campus Amilcar Ferreira Sobral – Floriano

0%

OBJETIVO ESTIMULAR AÇÕES DE APOIO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DE BAIXA RENDA

Item Cenário 2022 Meta 2022 Concluído
(Sim/ Não)

Evidenciar o cumprimento (indicadores, links de editais, motivos de não
conclusão)

Grau de Eficácia
(Proporcional:

realizado/planejado)

10.3.1 04

Desenvolver a partir de 2024
no mínimo 8 ações coletivas
em saúde mental de natureza
preventiva

Sim
Foram realizadas três ações de saúde mental:

OFICINA - “Como controlar a ansiedade?”:
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PROGRAMA%C3%87%C3

100%

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/TERCEIRO_Resultado_Picos_BINCS_04_2022_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/TERCEIRO_Resultado_Picos_BINCS_04_2022_assinado.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/PRAEC_2022/PRAEC_2022.2/TERCEIRO_Resultado_Picos_BINCS_04_2022_assinado.pdf
https://ufpi.br/campus-picos
https://ufpi.br/campus-bom-jesus
https://ufpi.br/campus-floriano
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PROGRAMA%C3%87%C3%83O_OFICIAL_IX_SEMAE_1.pdf
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%83O_OFICIAL_IX_SEMAE_1.pdf

PALESTRA – “Semana de Saúde Mental da UFPI”:
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47886-semana-de-saude-

mental-da-ufpi-ocorre-de-26-a-28-de-setembro

PALESTRA – “Setembro Amarelo, Campanha de Prevenção ao
Suicídio”:https://www.instagram.com/p/Ci53_FSJgF2/?utm_source=ig_w

eb_copy_link

Setembro Amarelo: ações de apoio à saúde mental na UFPI ocorrem
durante todo o ano:https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47945-
setembro-amarelo-acoes-de-apoio-a-saude-mental-na-ufpi-ocorrem-

durante-todo-o-ano

10.3.2 Redução
Ampliar o número de

atendimentos odontológicos
anuais em 50%

Não

Houve redução no número de atendimentos devido a pandemia da
COVID-19 que ocasionou o afastamento de parte da equipe de

profissionais do SEOD até maior de 2022 e inviabilizou a aquisição de
materiais necessários para atendimento. Os atendimentos foram

retomados em maio de 2022 de modo reduzido devido às restrições
impostas pela COVID-19.

50%

10.3.3 Não há registro

Assegurar que 100% de
alunos beneficiários
participem de ações como
rodas de conversas, ciclo de
palestras mensais e outros
eventos voltadas a fortalecer
o apoio aos alunos
beneficiários

Não

As ações voltadas a fortalecer o apoio aos alunos beneficiários foram
mantidas de forma remota, não sendo possível assegurar que os
beneficiários participassem 100%.
O NAU realizou 26 reuniões e rodas de conversa com discentes
beneficiários - atingindo 100% da meta proposta.

50%

10.3.4 Em execução

Firmar parceria mediante
convênio ou instrumento
congênere com Secretaria
municipal de Saúde

Não Não foi realizado convênio, mas foram feitos contatos e network 30%

10.3.5 4

Promover no mínimo 1(um)
evento anual em cada campus
de integração entre a
ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL e as PRÓ-
REITORIAS fins (extensão,
pesquisa e ensino)

Sim

A pandemia de COVID-19 limitou a promoção de eventos em cada
campus, mas eventos envolvendo os servidores de todos os serviços da

PRAEC e dos NAEs foram desenvolvidos e transmitidos de forma online,
facilitando o acesso e participação de todos o público-alvo da assistência

estudantil.

De 22 de novembro a 1 de dezembro ocorreu o IX Seminário de
Assistência Estudantil – SEMAE, como parte dos Seminários Integrados

100%

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PROGRAMA%C3%87%C3%83O_OFICIAL_IX_SEMAE_1.pdf
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47886-semana-de-saude-mental-da-ufpi-ocorre-de-26-a-28-de-setembro
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47886-semana-de-saude-mental-da-ufpi-ocorre-de-26-a-28-de-setembro
https://www.instagram.com/p/Ci53_FSJgF2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Ci53_FSJgF2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47945-setembro-amarelo-acoes-de-apoio-a-saude-mental-na-ufpi-ocorrem-durante-todo-o-ano
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47945-setembro-amarelo-acoes-de-apoio-a-saude-mental-na-ufpi-ocorrem-durante-todo-o-ano
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47945-setembro-amarelo-acoes-de-apoio-a-saude-mental-na-ufpi-ocorrem-durante-todo-o-ano
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da UFPI – SIUFPI com palestra e minicursos no sentido a dar suporte à
discentes público-alvo da assistência estudantil, contemplando os dez
eixos do PNAES. - https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/48813-ix-
semae-aborda-assistencia-estudantil-da-ufpi-e-reflete-historico-da-

inclusao-social-no-brasil

10.3.6 Não existe

Criar e publicar anualmente
Revista Eletrônica da Pró-
Reitoria de Assistência
Estudantil (Praec)/ Núcleos
de Assistência Estudantil
(NAEs) Não Não foi viável em decorrência da pandemia 0%

OBJETIVO PROMOVER PROJETOS DE ASSISTÊNCIA MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Item Cenário 2022 Meta 2022 Concluído
(Sim/ Não)

Evidenciar o cumprimento (indicadores, links de editais, motivos de não
conclusão)

Grau de Eficácia
(Proporcional:

realizado/planejado)

10.4.1

Ampliar em 300% o número
de vagas para o benefício
pecuniário Auxílio
Residência

Sim

EDITAL Nº 02/2022 – PRAEC/UFPI:https://ufpi.br/editais-ufpi/44504-
edital-de-selecao-de-estudantes-para-os-beneficios-bolsa-de-apoio-

estudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar

1. RESULTADO FINAL AR: https://ufpi.br/ultimas-noticias-
praec/46020-retificacao-do-resultado-final-de-selecao-do-auxilio-

residencia-edital-n-02-2022-praec-ufpi-campus-ministro-petronio-portela

2. PRIMEIRA CONVOCATÓRIA AR: https://ufpi.br/editais-ufpi/46323-
praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-do-beneficio-auxilio-

residencia-ar

3.SEGUNDA CONVOCATÓRIA AR: https://ufpi.br/editais-ufpi/47662-
segunda-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-para-auxilio-residencia-ar-

do-campus-de-teresina

4. TERCEIRA CONVOCATÓRIA AR:https://ufpi.br/ultimas-
noticias-praec/47877-praec-3-convocatorio-do-cadastro-reserva-do-

beneficio-de-auxilio-residencia-ar

100%

10.4.2 -- Melhorar a infraestrutura de
bens permanentes das Não Foram feitas manutenções para conservação do patrimônio e aquisição de

itens para manutenção. Processo n 23111.035562/2022-86 25%

https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/48813-ix-semae-aborda-assistencia-estudantil-da-ufpi-e-reflete-historico-da-inclusao-social-no-brasil
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/48813-ix-semae-aborda-assistencia-estudantil-da-ufpi-e-reflete-historico-da-inclusao-social-no-brasil
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/48813-ix-semae-aborda-assistencia-estudantil-da-ufpi-e-reflete-historico-da-inclusao-social-no-brasil
https://ufpi.br/editais-ufpi/44504-edital-de-selecao-de-estudantes-para-os-beneficios-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/editais-ufpi/44504-edital-de-selecao-de-estudantes-para-os-beneficios-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/editais-ufpi/44504-edital-de-selecao-de-estudantes-para-os-beneficios-bolsa-de-apoio-estudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46020-retificacao-do-resultado-final-de-selecao-do-auxilio-residencia-edital-n-02-2022-praec-ufpi-campus-ministro-petronio-portela
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46020-retificacao-do-resultado-final-de-selecao-do-auxilio-residencia-edital-n-02-2022-praec-ufpi-campus-ministro-petronio-portela
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46020-retificacao-do-resultado-final-de-selecao-do-auxilio-residencia-edital-n-02-2022-praec-ufpi-campus-ministro-petronio-portela
https://ufpi.br/editais-ufpi/46323-praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-do-beneficio-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/editais-ufpi/46323-praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-do-beneficio-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/editais-ufpi/46323-praec-1-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-do-beneficio-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/editais-ufpi/47662-segunda-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-para-auxilio-residencia-ar-do-campus-de-teresina
https://ufpi.br/editais-ufpi/47662-segunda-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-para-auxilio-residencia-ar-do-campus-de-teresina
https://ufpi.br/editais-ufpi/47662-segunda-convocatoria-do-cadastro-de-reserva-para-auxilio-residencia-ar-do-campus-de-teresina
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47877-praec-3-convocatorio-do-cadastro-reserva-do-beneficio-de-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47877-praec-3-convocatorio-do-cadastro-reserva-do-beneficio-de-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47877-praec-3-convocatorio-do-cadastro-reserva-do-beneficio-de-auxilio-residencia-ar
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Residências Universitárias de
todos os campi

10.4.3 Residência
compartilhada

Construir 1(uma) residência
universitária para os alunos
da UFPI no campus CAFS

Não

Devido ao aprovisionamento de parte dos recursos, o planejamento para
construção da residência no campus de Floriano (CAFS) não foi
realizado, além do fato de que as viagens foram suspensas, o que
inviabilizou as visitas para levantamento de informações e análises

iniciais.

0%

10.4.4

Residências
com

necessidade de
reformas e
ajustes

Reformar as 5(cinco)
unidades residências
universitário existentes
atualmente na UFPI

Não

Existe um projeto (processo n 23111.008696/2016-36) em andamento
para reforma da residência universitária I, a qual provavelmente será

destinada para instalação da PRAEC e ampliação da oferta de serviços à
comunidade universitária.

Outro processo referente a melhorias na Residência II (Central) processo
n 23111.015573/2019-90.

A residência universitária do CCA passou por reforma do telhado, elétrica
e estrutural no ano de 2020.

Em relação às demais residências não foi executado ou iniciado nenhum
processo de reforma/melhoria

60%

10.4.5 Não iniciada

Construção mais 1(um)
Restaurante Universitário em
Teresina (administração,
armazenamento, produção e
distribuição de refeições)

Não

A suspensão das atividades presenciais imposta pela pandemia COVID 19
impossibilitou a realização desta atividade que exigia presencialidade e
demanda pelo serviço. Além disso, o corte de recursos impossibilitou o

atingimento da meta. Contudo esta meta será reavaliada para o Campus de
Bom Jesus no Plano Operacional da CND de 2023.

0%

10.4.6 Início das
reformas

Reforma das 6 (Seis)
cozinhas e refeitório dos
Restaurante Universitário

Não

Executada a reforma parcial do Restaurante Universitário Central e III de
Teresina. Nova licitação está sendo providenciada pela PREUNI uma vez

que a empresa licitada abandonou a obra.

https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/38304-aviso-de-licitacao-para-
reforma-e-ampliacao-dos-restaurantes-universitarios-em-teresina

https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/48266-funcionamento-dos-
restaurantes-universitarios-de-teresina-na-sexta-28-10-e-segunda-31-10

https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/45980-com-reabertura-do-ru-do-cca-
restaurantes-universitarios-retomam-funcionamento-integral-na-segunda-

20

25%

10.4.7 Não existe
transporte

Implantar até 2024 transporte
acessível para circulação no Não foi possível a elaboração de projeto específico para o transporte 0%

https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/38304-aviso-de-licitacao-para-reforma-e-ampliacao-dos-restaurantes-universitarios-em-teresina
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/38304-aviso-de-licitacao-para-reforma-e-ampliacao-dos-restaurantes-universitarios-em-teresina
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/48266-funcionamento-dos-restaurantes-universitarios-de-teresina-na-sexta-28-10-e-segunda-31-10
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/48266-funcionamento-dos-restaurantes-universitarios-de-teresina-na-sexta-28-10-e-segunda-31-10
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/45980-com-reabertura-do-ru-do-cca-restaurantes-universitarios-retomam-funcionamento-integral-na-segunda-20
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/45980-com-reabertura-do-ru-do-cca-restaurantes-universitarios-retomam-funcionamento-integral-na-segunda-20
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/45980-com-reabertura-do-ru-do-cca-restaurantes-universitarios-retomam-funcionamento-integral-na-segunda-20
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acessível Campus Ministro Petrônio
Portella

acessível, mas solicitações foram realizadas a PREUNI para
adaptação/melhorias nos transportes institucionais:

Memorando Nº 88/2022-NAU

10.4.8 Não existe

Implantar sistema de controle
eletrônico de venda de ticket
refeição e acesso aos
Restaurantes Universitários
por biometria

A CND/PRAEC incluiu os equipamentos e serviço de controle de acesso
no PAC/2022 e solicitou o desenvolvimento de um software ao STI, que

será desenvolvido após aquisição dos equipamentos.
25%

OBJETIVO
PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ACADÊMICO E DOS FATORES QUE IMPACTAM

NO ÍNDICE DE EVASÃO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS

Item Cenário 2022 Meta 2022 Concluído
(Sim/ Não)

Evidenciar o cumprimento (indicadores, links de editais, motivos de não
conclusão)

Grau de Eficácia
(Proporcional:

realizado/planejado)

10.5.1

100% dos
alunos

beneficiários
são

identificados

Diagnosticar 100% dos
estudantes com baixo
rendimento para detectar
problemas emergentes.

Sim

Os dados apresentados são relativos ao ano semestre letivo 2021.2 em
virtude do atraso no calendário acadêmico:

Campus Teresina:
2.073 estudantes foram acompanhados durante o ano de 2022

1.676 alunos (80,85 %) possuíam média semestral maior ou igual a 7 em
2022.

1.538 alunos (74,19%) não tiveram reprovação em 2022
397 (19,15%) estudantes com baixo rendimento em 2022.

Campus Teresina - Acompanhamento NAU
Número de estudantes PAEE = 456

Número de auxiliares acadêmicos = 95
190 (35%) estudantes acompanhados no ano de 2022*

166 alunos (87,85 %) obtiveram média semestral maior ou igual a 7 em
2022.

138 alunos (72,6%) não tiveram reprovação em 2022
27 (14%) estudantes com baixo rendimento em 2022.

* Apenas 95 (20,9%) do total de 456 estudantes PAEE foram
acompanhados pelo serviço pedagógico. Destaca-se que a pedagoga tem
horário especial e, além dos atendimentos, há outros serviços e atividades

desenvolvidas pelo NAU que requerem a atuação da profissional.

Campus Picos:
791 estudantes foram acompanhados durante o ano de 2022

719 alunos (90,90%) possuíam média semestral maior ou igual a 7 em
2021.

703 alunos (88,87%) não tiveram reprovação em 2022

100%
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69 (8,72%) estudantes com baixo rendimento em 2022.

10.5.2 Não existe
sistema

Implantar sistema eletrônico
de acompanhamento
pedagógico dos alunos
beneficiários

Não Está sendo desenvolvido pelo STI o módulo da Assistência Estudantil que
contemplará esta proposta. 25%

10.5.3

Poucas
atividades/
ações

desenvolvidas
anualmente

Desenvolver ações coletivas
sobre aprendizagem e
métodos de estudo

Sim

Campus Teresina:
WEBCONFERÊNCIA - “Emoções, Aprendizagem e Vida Acadêmica”:
https://www.instagram.com/p/Cc3TzW5uk85/?utm_source=ig_web_copy

_link

Acolhida dos estudantes das bolsas BAE e Auxílio Residência, com
oficina intitulada "Desenvolvendo Competências para a Resolução de

Problemas":
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47969-servico-pedagogico-da-

praecrealizou-nesta-quinta-feira-a-acolhida-dos-estudantes-da-bolsa-de-
apoioestudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar

Acolhida dos estudantes da segunda chamada da Bolsa de Assistência
Estudantil e Auxílio Residência:

https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47925-o-servico-pedagogico-
dapraec-realiza-a-acolhida-dos-estudantes-da-segunda-chamada-da-bae-e-

ar

Oficina de Leitura realizada em parceria com a Coordenação do Curso de
Letras Português da UFPI:

https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/48157-sepe-praec-realiza-oficina-se-
aleitura-nos-da-asas-vamos-voar-juntos-o-uso-de-tecnicas-de-leitura-

comofacilitador-da-interpretacao

Roda de Conversa com estudantes assistidos pela PRAEC, com a
colaboração das estagiárias da Faculdade Santo Agostinho:

https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/49088-praec-realiza-roda-de-
conversaintitulada-e-ai-o-que-deuerrado-reflexoes-sobre-o-semestre-de-

2022-1-nesta-quinta-feira-15-12-22

Campus Picos
Publicação da Cartilha “Aprendizagem Autorregulada: Como ela pode te

ajudar na vida acadêmica”:
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PICOS/Not%C3%ADcias/PI

COS_2022/PDFs/Aprendizagem_Autorregulada_Cartilha.pdf

Palestra: Organização e Planejamento de Estudos: Rotina e Sucesso
Acadêmico:

100%

https://www.instagram.com/p/Cc3TzW5uk85/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cc3TzW5uk85/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cc3TzW5uk85/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47969-servico-pedagogico-da-praecrealizou-nesta-quinta-feira-a-acolhida-dos-estudantes-da-bolsa-de-apoioestudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47969-servico-pedagogico-da-praecrealizou-nesta-quinta-feira-a-acolhida-dos-estudantes-da-bolsa-de-apoioestudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47969-servico-pedagogico-da-praecrealizou-nesta-quinta-feira-a-acolhida-dos-estudantes-da-bolsa-de-apoioestudantil-bae-e-auxilio-residencia-ar
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47925-o-servico-pedagogico-dapraec-realiza-a-acolhida-dos-estudantes-da-segunda-chamada-da-bae-e-ar
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47925-o-servico-pedagogico-dapraec-realiza-a-acolhida-dos-estudantes-da-segunda-chamada-da-bae-e-ar
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47925-o-servico-pedagogico-dapraec-realiza-a-acolhida-dos-estudantes-da-segunda-chamada-da-bae-e-ar
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/48157-sepe-praec-realiza-oficina-se-aleitura-nos-da-asas-vamos-voar-juntos-o-uso-de-tecnicas-de-leitura-comofacilitador-da-interpretacao
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/48157-sepe-praec-realiza-oficina-se-aleitura-nos-da-asas-vamos-voar-juntos-o-uso-de-tecnicas-de-leitura-comofacilitador-da-interpretacao
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/48157-sepe-praec-realiza-oficina-se-aleitura-nos-da-asas-vamos-voar-juntos-o-uso-de-tecnicas-de-leitura-comofacilitador-da-interpretacao
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/49088-praec-realiza-roda-de-conversaintitulada-e-ai-o-que-deuerrado-reflexoes-sobre-o-semestre-de-2022-1-nesta-quinta-feira-15-12-22
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/49088-praec-realiza-roda-de-conversaintitulada-e-ai-o-que-deuerrado-reflexoes-sobre-o-semestre-de-2022-1-nesta-quinta-feira-15-12-22
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/49088-praec-realiza-roda-de-conversaintitulada-e-ai-o-que-deuerrado-reflexoes-sobre-o-semestre-de-2022-1-nesta-quinta-feira-15-12-22
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PICOS/Not%C3%ADcias/PICOS_2022/PDFs/Aprendizagem_Autorregulada_Cartilha.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PICOS/Not%C3%ADcias/PICOS_2022/PDFs/Aprendizagem_Autorregulada_Cartilha.pdf
https://www.instagram.com/p/CaulsiNuFsu/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://www.instagram.com/p/CaulsiNuFsu/?utm_source=ig_web_copy_li
nk

Reunião de integração dos novos beneficiários da BAE:
https://www.instagram.com/p/CfdmpwKuyRq/?utm_source=ig_web_cop

y_link

Acompanhamento de bolsistas BINCS:
https://www.instagram.com/p/ClOh1UUOwRT/?utm_source=ig_web_cop

y_link

Encontro com os/as representantes estudantis do curso de Licenciatura em
Educação do Campo (LEDOC):

https://www.instagram.com/p/Ce4BA0EOV-
K/?utm_source=ig_web_copy_link

Roda de conversa sobre "Autorregulação da Aprendizagem: Reflexões
Sobre Estudar".

(Convite enviado por e-mail aos estudantes.)

Reunião individualizada com os auxiliares acadêmicos da Bolsa de
Inclusão Social (BINCS) e os estudantes assistidos. O objetivo é avaliar o
processo de acompanhamento do estudante público-alvo da Educação

Especial, identificando dificuldades e possibilidades:
https://www.instagram.com/p/ClOh1UUOwRT/?utm_source=ig_web_cop

y_link

Bom Jesus:
RODA DE CONVERSA – “Integração na universidade: orientações e

dicas”:
https://www.instagram.com/p/CZwgdUnrBLZ/?next=%2F

OFICINA – “A Aluno nota 10: aprendendo a organizar seus estudos”:
https://www.instagram.com/p/CmER_1KucgW/?utm_source=ig_web_cop

y_link

CURSO - "Calouro nota 10: compartilhando experiências e se integrando
à vida universitária":

https://www.instagram.com/p/CZwgdUnrBLZ/?utm_source=ig_web_cop
y_link

10.5.4 - Institucionalizar práticas para
análise e monitoramento dos

Não
Essa ação está condicionada a implantação de sistema eletrônico de
monitoramento para que se torne mais efetiva. Atualmente, os alunos
beneficiados são identificados, acompanhados e estratégias, tanto

25%

https://www.instagram.com/p/CaulsiNuFsu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CaulsiNuFsu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CfdmpwKuyRq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CfdmpwKuyRq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CfdmpwKuyRq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/ClOh1UUOwRT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/ClOh1UUOwRT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/ClOh1UUOwRT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Ce4BA0EOV-K/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Ce4BA0EOV-K/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Ce4BA0EOV-K/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/ClOh1UUOwRT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/ClOh1UUOwRT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/ClOh1UUOwRT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CZwgdUnrBLZ/?next=/
https://www.instagram.com/p/CmER_1KucgW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CmER_1KucgW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CZwgdUnrBLZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CZwgdUnrBLZ/?utm_source=ig_web_copy_link
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fatores que contribuem para
os índices de evasão,
repetência e promover ações
que possibilitem a redução de
alunos evadidos

coletivas como individuais, são desenvolvidas.

10.5.5 Não existe

Implementar o Programa
Observatório Estudantil com
a finalidade de Desenvolver
Pesquisas sobre os estudantes
atendidos pela PRAEC/NAEs

Não

Devido à pandemia não foi concluída a criação do observatório, apesar de
algumas pesquisas terem sido realizadas ao longo dos anos. A PRAEC,
por meio da DGA e demais chefias, têm discutido formas de padronizar
pesquisas periódicas e publicação dos seus resultados, bem como definir a

sistemática do observatório.

25%

10.5.6 -
Garantir anualmente que no
mínimo 90% alunos
beneficiário conclui o curso

Não
Essa ação está condicionada a implantação de sistema eletrônico de

monitoramento para que se torne mais efetiva. 25%

10.5.7 Discussões em
andamento

Identificar 100% os discentes
beneficiários mediante
ADIÇÃO no banco de dados
SIGAA no cadastro de
discente a informação que
ALUNO BENEFICIÁRIO e
o período de VIGÊNCIA DO
BENEFÍCIO

Não Está sendo desenvolvido pelo STI o módulo da Assistência Estudantil que
poderá contemplar esta proposta. 25%

OBJETIVO
FORTALECER O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, SOCIAL E PSICOLÓGICO DOS ESTUDANTES

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (DEFICIENTES, PESSOAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA E ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO)

Item Cenário 2022 Meta 2022 Concluído
(Sim/ Não)

Evidenciar o cumprimento (indicadores, links de editais, motivos de não
conclusão)

Grau de Eficácia
(Proporcional:

realizado/planejado)

10.6.1 1

Implantar Núcleos de
Acessibilidade em 100% dos
campi (Floriano, Picos, Bom

Jesus)

Não

Não foi realizada ampliação criando núcleos específicos, mas as equipes
dos NAEs têm dado apoio na execução das ações referentes ao NAU
Reunião presencial com docentes do CAFS para implantação do

NAU/CAFS-03/06/22
Portaria CAFS/UFPI Nº 56 de 01 de junho de 2022

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PORTARIAS_56_e_57_2022
_CAFS.pdf

15%

10.6.2 Não existe
Implantar computadores com

leitores e tecnologias
assistivas nos laboratórios de

Não
Essa meta não foi atingida por conta do fechamento dos espaços de uso
coletivo no período da pandemia. Ainda será necessário iniciar um

diálogo com os Centros de Ensino sobre essa demanda, pois são eles os
0%

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PORTARIAS_56_e_57_2022_CAFS.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PORTARIAS_56_e_57_2022_CAFS.pdf
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100% dos centros de ensino responsáveis pelo gerenciamento dos laboratórios e o diálogo inicial já se
perdeu com a mudança das direções durante esses últimos anos.

10.6.3 Não existe

Criar laboratório para
adaptação de material no
campus Ministro Petrônio

Portella

Não

Parte das adaptações dos materiais didáticos foram realizadas pela equipe
do NAU e parte pelos próprios Auxiliares Acadêmicos.

Processo: 23111.048176/2022-75 (Solicitação de novo espaço
institucional)

50%

10.6.4

Encontro com
o público alvo

da EE
realizado
anualmente

Promover 1(um) Encontro
anual do público alvo da

Educação Especial da UFPI
Sim

Encontro realizado em 17 de Junho de 2022: NAU promove 2º Encontro
de Estudantes PAEE

Notícia no site da PRAEC e do NAU: https://ufpi.br/ultimas-noticias-
praec/46643-nau-promove-2-encontro-de-estudantes-publico-alvo-da-

educacao-especial
https://nau.ufpi.edu.br/

100%

10.6.5
Discussões em

curso

Institucionalizar e
implementar Política de
Saúde Mental com calendário
de eventos objetivando
organizar a assistência às
pessoas com necessidade de
acompanhamento e cuidados
específicos em saúde mental

Não

Vem sendo debatida e articulada a criação da Política Institucional de
Saúde Mental da UFPI, mas ainda não foi formalizada no papel. O

Serviço de Apoio Psicológico está à frente das discussões. No início de
2020 foram realizadas as discussões sobre a ideia, mas devido às

mudanças pela pandemia não foi constituída uma comissão para o estudo
e a implementação dessa política.

30%

10.6.6 Existe apenas
em Teresina

Criar Comissão Esperança
Garcia em todos os campi da
UFPI para desenvolver ações
anuais (com professores,
técnicos e alunos)

Não Ainda não foram criadas comissões dos demais campi. 0%

10.6.7
Sem

documento
institucional

Desenvolver e estruturar
protocolo de linha de cuidado
de assistência ao indivíduo
suscetível ao suicídio em
parcerias intra e
interinstitucionais

Está sendo debatido junto à Política de Saúde Mental da UFPI para ser
formalmente estabelecido e divulgado. 50%

Fonte: PRAEC (2022).

https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46643-nau-promove-2-encontro-de-estudantes-publico-alvo-da-educacao-especial
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46643-nau-promove-2-encontro-de-estudantes-publico-alvo-da-educacao-especial
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/46643-nau-promove-2-encontro-de-estudantes-publico-alvo-da-educacao-especial
https://nau.ufpi.edu.br/
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3.2 Ações Relevantes não Previstas no PDU

Destaca-se que além das atividades e ações previstas no PDU da PRAEC para os

anos de 2020-2022, outras atividades de acolhida e conscientização foram realizadas:

a) CACOM:

 Reabertura do Programa Residência Universitária possibilitando que os antigos

e novos residentes usufruam dos benefícios do programa, como moradia,

alimentação, acesso à internet e acompanhamento direto dos Serviços;

 Apresentação dos Auxílios e Benefícios do Serviço Social para a comunidade

acadêmica visando levar conhecimento/informações úteis sobre a Assistência

Estudantil que objetiva contribuir para permanência e conclusão exitosa dos

discentes na graduação;

 Retomada dos atendimentos eletivos no SEOD, de forma gradual e segura,

seguindo as orientações da ANVISA;

 Semana de Saúde Mental da UFPI

 Escuta e Aconselhamento Psicológico da comunidade estudantil

 Organização e execução do IX SEMAE

b) NAU:

 14 Ciclos de Formação com Docentes;

 Calourada de Biologia

 PRAEC se reúne com a comissão de direito das pessoas com deficiência da

OAB

 NAU promove conversa sobre Depressão com estudantes Público-Alvo da

Educação Especial

 NAU participa de evento de semana do calouro do curso de Pedagogia da UFPI
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 NAU participou de evento organizado pelo PET de Serviço Social UFPI-“Crise

societária e a Atuação Profissional da/o Assistente Social em tempos de

pandemia da Covid-19/Calamidade Pública”

 O NAU participa da visita técnica do Comitê Paralímpico Brasileiro para criação

de Centro de Referência em atletismo na UFPI

 Organização do Evento Dorinha no Piauí em parceria com a Fundação Dorina

Nowill de São Paulo, o GT Piauiense de leitura inclusiva e instituições que

atuam com pessoas com deficiência no Piauí (01/09 e 02/09/22):

 1o Fórum Piauiense de Leitura inclusiva- COMRADIO

 Organização do Evento dia “D de Pessoa com dEFICIÊNCIA” (21/09)

 NAU/PRAEC: O Núcleo de Acessibilidade da UFPI (NAU) celebra os seus 8

anos

 Hardware for Good - Projeto Mulheres de Visão

 Campanha “Nem toda deficiência é visível. Nosso respeito é que precisa ser”

 NAU/PRAEC participa do evento Cidade Inclusiva

 Criação do Instagram do NAU para divulgação de eventos e promoção de

acessibilidade atitudinal: @nau_ufpi

c) CRU

 Re-contratação e Treinamento de pessoal para retomada das atividades
presenciais (fevereiro/2022);

 Adaptação dos RUs aos protocolos de biossegurança para COVID-19
(sinalização das filas, orientação de fluxo, colocação de barreiras acrílicas nas
mesas, etc);

 Reabertura dos RUs dos 4 campi da UFPI para atendimento da comunidade
universitária (março/2022);

 Fornecimento de 977.542 refeições, das quais 93% foram para estudantes.
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d) NAE Campus Senador Helvídio Nunes de Barros – Picos (CSHNB):

 OFICINA – “Comunicação Não Violenta (CNV)”;

 Exposição Interativa dos Serviços e Setores da UFPI CSHNB;

 Desafio Solidário do HEMOPI;

 Assistência estudantil: benefícios e procedimentos aos estudantes do CSHNB;

 PALESTRA - Inclusão no Ensino Superior;

 Curso de Libras para Atendimento Básico a pacientes surdos;

 Programação alusiva ao “Outubro Rosa”;

 Encontro com os moradores da Residência Universitária (REU) – Formação

do novo conselho de moradores e Discussão de pautas internas;

 Boas vindas ao novos moradores da REU;

 Inauguração do prédio administrativo do Núcleo de Assistência Estudantil

(NAE-CSHNB).

Além das ações descritas anteriormente, a PRAEC desenvolveu ações administrativas e

de planejamento, tais como:

 Avaliação do ambiente de trabalho da PRAEC, observando como estão as

condições físicas, estruturais e de ventilação para realizar os atendimentos com

segurança e privacidade. Para isso, foi feito relatório estrutura da unidade e

enviado a gestão;

 Elaboração de processo licitatório e contratação de empresa de manutenção de

equipamentos para os consultórios odontológicos dos Campi Ministro Petrônio

Portella, Amilcar Ferreira Sobral e Senador Helvídio Nunes de Barros

(Processo n.° 23111.014484/2021-96);

 Elaboração de processo licitatório para aquisição de materiais e equipamentos

de consumo e permanente para os consultórios odontológicos dos Campi
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Ministro Petrônio Portella, Amilcar Ferreira Sobral e Senador Helvídio Nunes

de Barros (Processo n.° 23111.054561/2022-49);

 Planejamento do processo da aquisição (solicitação de empenhos) de Materiais

de consumo diversos (alimentos, materiais de higiene, limpeza, 15 descartáveis

e gás) no ano de 2022, contribuiu para excelência na execução dos recursos da

Assistência Estudantil da UFPI, bem como para manutenção da saúde

nutricional dos estudantes do ensino superior e médio técnico;

 Planejamento dos processos da aquisição de materiais de consumo (solicitação

de abertura de pregão de alimentos e de gás), processo de adesão de ata de

pregão, para garantir o abastecimento dos RUs no momento da retomada das

atividades presenciais, contribuiu para excelência na execução dos recursos da

Assistência Estudantil da UFPI, bem como irá contribuir para manutenção da

saúde nutricional dos estudantes do ensino superior e médio técnico.

3.3 Resultados Alcançados

A PRAEC e seus órgãos administrativamente vinculados, vem procurando

ampliar o escopo de ações em assistência estudantil na UFPI, a fim de contribuir para

reduzir as desigualdades socioeconômicas, reduzir a evasão, permitir a permanência

com qualidade e a conclusão do curso, garantir a acessibilidade, e promover a justiça

social no percurso formativo dos estudantes. O alcance das metas propostas no Plano de

Desenvolvimento da Unidade (PDU) para o período de 2020 a 2022 foram dificultados

porém, mesmo diante das adversidades enfrentadas, a PRAEC atingiu uma média de

51% de grau de eficácia das metas propostas.

Dentre os fatores que dificultaram o cumprimento dos objetivos e metas,

destaca-se ainda o aprovisionamento de parte dos recursos e a indisponibilidade

orçamentária decorrente de cortes nas verbas públicas foram fatores que inviabilizaram

a execução de algumas metas, havendo a necessidade de remanejá-las para outro

momento. Dentre elas estão: reajuste nas bolsas e ampliação dos prazos de vigência;

contratação de novos profissionais para compor a equipe multiprofissional;

construção/reformas nas REU e RU; implantação de sistema de controle eletrônico do

acesso aos Restaurantes Universitários
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A pandemia de COVID-19 limitou ou impossibilitou a execução de atividades

previstas pelos setores da PRAEC, o que dificultou o alcance das metas propostas. Por

outro lado, este contexto pandêmico acelerou o processo de comunicação digital dos

serviços sendo criados canais de comunicação e interatividade com a comunidade

acadêmica visando manter a assistência estudantil ativa. Neste cenário, os serviços

SAPSI, SES e SEPE para os discentes foram mantidos e realizados na modalidade

online. Além disso, houve a otimização do uso das tecnologias digitais para realização

de telemonitoramento dos pacientes assistidos pelo SEOD e orientações aos alunos

beneficiados com o Kit Odontológico por meio do uso do e-mail e telefone. Contudo,

houve dificuldades e entraves específicos a cada setor.

Quanto aos fatores que facilitaram o cumprimento das metas, destaca-se a

experiência e o compromisso da equipe, além da adaptabilidade da mesma colaboraram

para realização das metas. Vale ressaltar que diversas outras atividades foram

demandadas sem previsão anterior, requerendo da equipe estudo, treinamento e

profissionalismo para manter o atendimento à comunidade universitária com qualidade.

Quanto às principais ações desenvolvidas pela PRAEC que impactaram

positivamente a sua gestão, de modo a garantir a cadeia de valor/mapa estratégico

traçada pelo PDU PRAEC (2020-2022) e, principalmente, pelo Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI) (2020-2024), pode-se mencionar a ampliação do

número de bolsas ofertadas em relação ao ano anterior, contemplando 3169 estudantes.

Destaca-se a oferta do Auxílio Residência e bolsas BINCS e BINCS-ES que ampliaram

em 2022.

Além dessas metas estabelecidas no PDU (2020–2022), em 2022 foi realizada

a reabertura dos RUs dos quatro Campi da UFPI para atendimento da comunidade

universitária, ocorrido em março/2022, fornecendo mais de 900.000 refeições, das quais

93% foram para estudantes. O NAU realizou 12 Ciclos de Formação com Docentes e a

Campanha “Nem toda deficiência é visível. Nosso respeito é que precisa ser”. Os

serviços da CACOM realizaram ações de assistência estudantil, dentre elas: reabertura

do serviço odontológico, escuta e aconselhamento Psicológico, planejamento e

execução das seleções dos benefícios. Todas estas ações reforçam o compromisso da

PRAEC em dar apoio e suporte à comunidade universitária, bem como efetiva na

aplicação de recursos para o desenvolvimento de ações de assistência estudantil na

UFPI.
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4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1 Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Unidade

No âmbito da PRAEC, uma parte dos recursos é destinada ao pagamento de

bolsas de assistência ao estudante do ensino superior. De acordo com a peça

orçamentária da UFPI disponibilizada para o ano de 2022, foram previstos os seguintes

recursos para a PRAEC:

Figura 10 – Orçamento analítico da PRAEC para o exercício 2022.

Fonte: Orçamento UFPI 2022.
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Quadro 3 – Demonstrativo do orçamento de custeio, no exercício de 2022, referente à PRAEC.

Ações do
Governo

PTRES -
Programa de
Trabalho
Resumido

Natureza
da Despesa

Recursos de Custeio

Dotação Empenhado Liquidado Pago

4002 170306 339030 MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.174.769,45 R$ 3.174.769,38 R$ 1.555.089,36 R$ 1.555.089,36

4002 170306 339037 LOCACAO DE MAO-DE-
OBRA

R$ 822.916,81 R$ 822.916,81 R$ 730.795,72 R$ 722.311,33

4002 170306 339039 OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA

R$ 179.400,00 R$ 179.400,00 R$148.326,02 R$ 148.326,02

4002 170315 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES

R$ 7.301.498,00 R$ 7.301.498,00 R$ 3.773.390,69 R$ 3.773.390,69

4002 193271 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES

R$ 251.387,00 R$ 251.387,00 - -

R$ 11.729.971,26 R$ 11.729.971,19
R$ 6.207.601,79 R$ 6.199.117,40

Fonte: PROPLAN, 2022.
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Quadro 4 - Demonstrativo do orçamento de bolsas geridas pela DGA/PRAEC em 2022.

CAMPUS JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL AGO SET OUT NOV DEZ

TERESINA R$ 368.790 R$ 351.290 R$ 51.180 R$301.610 R$ 303.290 R$49.640 R$ 62.450 R$ 527.910 R$491.840 R$514.950 R$467.220 R$ 436.750

PICOS R$ 113.020 113.830 R$ 11.440 R$ 92.910 R$ 127.850 R$117.300 R$171.200 R$ 170.410 R$169.610 R$170.410 R$ 166.700 R$ 164.970

FLORIANO R$ 74.700 74.970 R$ 74.570 R$ 60.870 R$ 59.290 R$ 65.690 R$ 82.090 R$ 86.490 R$ 81.740 R$ 66.140 R$ 69.740 R$ 70.540

BOM JESUS R$ 101.660 R$ 101.660 R$ 98.400 R$ 88.870 R$ 88.870 R$ 84.240 R$99.650 R$ 193.520 R$150.060 R$122.860 R$ 126.750 R$ 117.490

TOTAL R$ 658.170 R$ 641.750 R$ 635.590 R$ 544.260 R$ 579.300 R$ 716.870 R$ 815.390 R$ 978.330 R$ 893.250 R$ 874.360 R$ 830.410 R$ 789.750

Fonte: DGA/PRAEC, 2022

4.2 Resultados Alcançados

Nos Quadros 3 e 4 são apresentados os demonstrativos de orçamento de custeio e o financeiro sobre as bolsas geridas pela PRAEC

em 2022. Os recursos destinados ao setor favoreceram o pagamento das bolsas. No segundo semestre, pode-se mencionar que o corte dos

recursos, impactou no lançamento de novos editais. Além disso, inviabilizou a execução das metas: reajuste nas bolsas e ampliação dos

prazos de vigência; contratação de novos profissionais para compor a equipe multiprofissional; construção/reformas nas REU e RU. Dessa

forma, há a necessidade de remanejá-las para outro momento.
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5. INFRAESTRUTURA

A PRAEC fica localizada no Campus Ministro Petrônio Portella (CMPP), em

Teresina, próximo ao Centro de Ciências da Natureza (CCN) e ao Centro de Ciências da

Saúde (CCS). A sua administração fica localizada nos blocos 01, enquanto a CACOM

fica localizada nos blocos 02 e 03. O Quadro 5 detalha sua infraestrutura física.

Quadro 5 - Infraestrutura da PRAEC.

PRAEC-PRÓ-REITORIA (BLOCO 01 e 02)

AMBIENTE QUANTIDADE

Gabinete 01

Recepção 01

Secretaria 01

Copa 01

Banheiro 02

Sala de atendimento e de reunião 01

Sala da Divisão de Gestão e Avaliação e Folha de pagamento 01

Sala do Núcleo de Acessibilidade da UFPI 01

Consultório do serviço de atendimento psicológico (SAPSI) com banheiro 02

Sala de espera do Serviço de atendimento Psicológico (SAPSI) 01

CACOM/PRAEC (BLOCO 03)

AMBIENTE QUANTIDADE

Sala da Coordenação da CACOM 01

Banheiros 04

Recepção 01

Copa CACOM 01

Sala do Serviço Pedagógico 01

Sala do Serviço Social 01

Sala de Apoio (SAPSI) 01

Recepção Serviço Odontológico 01

Sala dos Consultórios SEOD 01

Sala de Apoio SEOD 01
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Banheiro SEOD 02

Sala de Esterilização e Secagem 01

Sala de Descontaminação e Lavagem 01

Almoxarifado e Arquivo 01

Copa SEOD 01

Sala do Raio-X 01

Fonte: PDU PRAEC, 2020

Tendo em vista a missão principal da PRAEC, é importante que sua infraestrutra

seja capaz de realizar o acolhimento ao estudante com múltiplas vulnerabilidades. Desta

forma, pela natureza dos serviços prestados, há necessidade de readequação física dos

espaços para que assim os serviços possam realizar os atendimentos e atender as

demandas requeridas. Dentre os principais problemas destaca-se:

a) SAPSI possui equipe composta por 05 psicólogos e conta com 02 salas para

atendimento e uma sala para resolução de questões administrativas, o que reduz a

capacidade de atendimentos do setor;

b) SES possui equipe composta de 07 profissionais de Serviço Social que dividem

uma sala compartilhada. O espaço não possui sala de atendimento individualizado,

fato que limita os atendimentos individualizados;

c) SEPE possui equipe composta de 01 uma pedagoga e 01 uma técnica em assuntos

educacionais;

d) NAU possui equipe composto de 02 profissionais de Serviço Social, 01 de

Psicologia e 01 de Pedagogia, todos ocupando o mesmo espaço físico. O espaço

físico atual é reduzido e não possui adequações de acessibilidade e não atende as

demandas do núcleo;

Em 2022, a sala de reuniões da PRAEC foi adaptada para atender as demandas

dos serviços SES, SEPE e NAU quanto a escuta individualizada.

A PRAEC possui cinco REU’s sendo: três em Teresina, das quais uma está

desativada, uma em Picos e outra em Floriano. O quadro 6 descreve a infraestrutura e o

mobiliário das REUs de Teresina. Destaca-se que a retomada das REUs ocorreu em

2022 com capacidade reduzida por conta da COVID-19 e a capacidade total não foi

restabelecida devido às vagas destinadas para os quartos de isolamento.
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Quadro 6 – Infraestrutura das residências universitárias.

UNIDADE: Residência Centro de Ciências Agrárias (CCA) CAMPUS: CMPP
VAGAS : 16

DESCRIÇÃO DO
AMBIENTE QUANTIDADE MOBILIÁRIO

Área Social 01 1 Mesa, 2 longarinas três lugares, 1 TV 32", 6 armários

Quartos 08
(3 camas por quarto)

24 camas, 24 colchões, 8 armários com 6 portas
pequenos, 8 ar-condicionado split 18.000 btus

Banheiro 10 10 Vasos sanitários, 10 pias, 10 espelhos, 10 chuveiros

Cozinha 01 Mesa com cadeiras, 2 micro-ondas, 1 geladeira, 1
refrigerador vertical, 1 fogão industrial

Lavanderia 01 1 máquina de lavar 10kg

Sala de estudo 01 1 computador de mesa, cadeiras, 1 ar-condicionado
split

Área social externa 01 1 longarina três lugares

Guarita 01 Ausência de mobiliário

UNIDADE: Residência Central CAMPUS: CMPP
VAGAS: 94

DESCRIÇÃO DO
AMBIENTE QUANTIDADE MOBILIÁRIO

Área Social
(Térreo) 01 1 bebedouro, 1 sinuca, 1 TV 42”

Área Social (1º
andar) 01 1 Mesa grande, 1 TV 42”

Quartos
32

(30 com 4 vagas e 2
com 2 vagas-PcD)

60 Beliches e 4 camas individuais, 124 colchões, 1
roupeiro grande de quatro portas, 32 ar-condicionado

split 18.000 btus

Banheiro 33 33 Vasos sanitários, 33 pias, 33 espelhos, 33 chuveiros

Cozinha 01 1 Mesa grande, 2 bebedouros, 1 fogão industrial, 1
geladeira industrial, 1 refrigerador vertical, 1 TV 42”

Lavanderia 01 4 máquinas de lavar 10kg

Sala de estudo
(Térreo) 02 2 computadores de mesa, cadeiras, 1 ar-condicionado

split

Sala de Estudo (1º
andar) 01 2 computadores de mesa, cadeiras, 1 impressora, 1 ar-

condicionado split

Guarita 01 1 computador, 1 ar-condicionado, 1 cadeira
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UNIDADE: Residência Inativa CAMPUS: CMPP
VAGAS: Sem uso/inativa

DESCRIÇÃO DO
AMBIENTE QUANTIDADE MOBILIÁRIO

Área Social 01 -

Quartos 16 -

Banheiro 16 -

Cozinha 01 -

Lavanderia 01 -

Laboratório de
Informática 01 -

Sala de estudo 02 -

Fonte: PDU PRAEC, 2020

Os Restaurantes Universitários estão distribuídos em diversos pontos da UFPI

para possibilitar o atendimento à comunidade acadêmica de diversos centros de ensino.

O RU1, fica localizado em frente à administração da PRAEC, próximo ao Centro de

Ciências da Natureza (CCN) e Centro de Ciências da Saúde (CCS), o RU2, fica

localizado no Espaço Rosa dos Ventos, mais próximo a biblioteca, Centro de Ciências

da Educação (CCE), CCHL, CT e novo CCN e o RU3 fica localizado no CCA. O

Quadro 7 descreve a infraestrutura dos RUs.

Quadro 7 - Infraestrutura Administrativa dos Restaurantes Universitários.

Infraestrutura Administrativa do Restaurante Universitário Central-RU1.

AMBIENTE QUANTIDADE

Recepção 01

Coordenadoria de Nutrição e Dietética 01

Banheiro da Coordenadoria de Nutrição e Dietética 01

Chefia de Produção do Restaurante Universitário 01

Banheiro da Chefia de Produção do Restaurante Universitário 01
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Área de cocção 01

Área de higienização de utensílios 01

Área de pré-preparo de gêneros 01

Sala de pré-preparo de carne 01

Sala de pré-preparo de salada 01

Câmara de carne 01

Câmara de verduras 01

Antecâmara 01

Câmara de sobras prontas 01

Câmara de lixo 01

Pátio de carga e descarga de mercadorias 01

Sala do armazenista 01

Despensa de material de limpeza 02

Despensa de gêneros secos 01

Despensa de materiais descartáveis e de limpeza 01

Central de gás 01

Área de distribuição de refeições 01

Área de armazenamento de refeições 01

Sala de supervisão de fichas 01

Sala dos estagiários 01

Banheiro da sala dos estagiários 01

Refeitório 01

Setor de lavagem de bandejas 01
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Banheiros para usuários 03

Vestuário e banheiro de funcionários 02

Sala de venda de fichas 01

Sala de repouso dos funcionários 01

Casa do Lixo 01

Infraestrutura Administrativa do Restaurante Universitário
do Espaço Rosa dos Ventos- RU2

AMBIENTE QUANTIDADE

Sala da administração 01

Banheiro da administração 01

Despesa de material de limpeza 02

Guichê de vendas do Setut 01

Sala de venda de fichas 01

Sala de Apoio 01

Área de distribuição de refeições 01

Setor de higienização de cubas 01

Setor de higienização de frutas 01

Sala de Lixo Úmido 01

Área de serviço descoberta 01

Central de Gás 01

Refeitório 01

Setor de lavagem de bandejas 01

Banheiro de Usuários 02

Banheiro e Vestuário de Funcionários 02

Área de Recepção de Gêneros 01

Copa 02

Cozinha desativada 01

Infraestrutura Administrativa do Restaurante Universitário do Centro de Ciências Agrárias- RU3
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AMBIENTE QUANTIDADE

Sala da administração 01

Banheiro da administração 01

Despensa de material de limpeza 02

Sala de venda de fichas 01

Despensa de gêneros alimentícios 01

Cozinha 01

Setor de lavagem de cubas 01

Pátio externo coberto 01

Área de distribuição de refeições 01

Refeitório 01

Setor de lavagem de bandejas 01

Banheiro de Usuários 02

Banheiro e Vestuário de Funcionários 04

Central de Gás 01

Casa do Lixo 01

Área de Recepção de Gêneros 01

Área de Apoio 01

Antessala 01

Fonte: PDU PRAEC, 2020
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6. DADOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE

A PRAEC é responsável por executar programas e ações voltados às políticas de permanência estudantil. São objetivos da Pró-

Reitoria o desenvolvimento de ações institucionais, pedagógicas e acadêmicas direcionadas ao acesso, à permanência e à conclusão da

graduação por parte dos discentes matriculados nos cursos de graduação. Para viabilizar o atendimento às diversas demandas de ordem

socioassistencial, a PRAEC vem desenvolvendo trabalho orientada pelos parâmetros estabelecidos no Decreto n° 7234/2010, que

estabelece a PNAES. Assim, a PRAEC em 2022 fomentou 32.360 benefícios em pecúnia (bolsa), correspondendo ao valor de

R$8.959.430,00 (Tabela 1), e foram ofertadas 977.542 refeições nos RUs dos quatro campi. Cabe destacar que a distribuição dos recursos

por Campi ocorre com base no quantitativo de alunos matriculados, sendo atualmente a distribuição ocorrendo da seguinte forma: 52% para

Teresina, 19% para Picos, 13% para Floriano e 16% para Bom Jesus.

Tabela 1 – Resumo dos dados de Benefícios em Pecúnia ofertados na PRAEC em 2022.

Campus Programas Alunos assistidos Unidades de bolsas pagas Valor pago

TERESINA Bolsa de Apoio Estudantil – BAE 795 5145 R$ 2.058.000,00

Auxílio Creche - AC 36 168 R$ 67.200,00

Bolsa de Inclusão Social - BINCS 95 2076 R$ 1.245.600,00

Auxílio Residência -AR 266 689 R$ 275.600,00
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Auxílio Alimentação Emergencial 179 333 R$ 199.800,00

Auxílio Residência Emergencial 83 509 R$ 127.250,00

Auxílio Inclusão Digital 792 8119 R$ 1.055.470,00

PICOS Bolsa de Apoio Estudantil – BAE 349 2029 R$ 811.600,00

Auxílio Creche - AC 13 40 R$ 16.000,00

Bolsa de Inclusão Social - BINCS 8 719 R$ 287.600,00

Auxílio Residência -AR 89 62 R$ 24.800,00

Auxílio Alimentação Emergencial 48 145 R$ 58.000,00

Auxílio Residência Emergencial 33 144 R$ 36.000,00

Auxílio Inclusão Digital 334 3505 R$ 455.650,00

FLORIANO Bolsa de Apoio Estudantil – BAE 111 784 R$ 313.600,00

Auxílio Creche - AC 18 90 R$ 36.000,00

Bolsa de Inclusão Social - BINCS 9 235 R$ 94.000,00
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Auxílio Residência -AR 20 65 R$ 26.000,00

Auxílio Alimentação Emergencial 34 266 R$ 106.400,00

Auxílio Residência Emergencial 51 102 R$ 25.500,00

Auxílio Inclusão Digital 182 2041 R$ 265.330,00

BOM JESUS Bolsa de Apoio Estudantil – BAE 202 1381 R$ 552.400,00

Auxílio Creche -AC 25 81 R$ 32.400,00

Bolsa de Inclusão Social - BINCS 9 1035 R$ 414.000,00

Auxílio Residência - AR 143 78 R$ 31.200,00

Auxílio Alimentação Emergencial 47 138 R$ 34.500,00

Auxílio Inclusão Digital 227 2381 R$ 309.530,00

TOTAL 4.198 32.360 R$ 8.959.430,00

Fonte: PRAEC, 2022.
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6.1 Coordenadoria de Assuntos Comunitários – CACOM

Para realizar a Política de Assistência Estudantil da UFPI, atendendo ao PNAES,

a CACOM, desempenha suas ações por meio da oferta de benefícios (bolsas em pecúnia

e auxílios não pecuniários) e prestação de serviços de atendimento ao estudante e

comunidade universitária. Na Tabela 2 apresentam-se os dados gerais de benefícios e

público atendido pela CACOM. Em 2022, 5.216 benefícios foram ofertados pela

CACOM/PRAEC, sendo estes em pecúnia ou não.

Tabela 2- Número de alunos assistidos pelos benefícios de permanência, por programa
de auxílio (2022).

Campus Programas Alunos
assistidos

Teresina

Isenção da Taxa de Alimentação - ITA* 639

Bolsa de Apoio Estudantil – BAE 795

Auxílio Creche - AC 36

Apoio à Participação em Eventos Científicos – APEC 0

Bolsa de Inclusão Social - BINCS 95

Bolsa de Incentivo às Atividades Socioculturais e Esportivas – BIASE -

Auxílio Residência - AR 266

Auxílio Calamidade -

Auxílio Alimentação Emergencial 179

Auxílio Residência Emergencial 83

Auxílio Inclusão Digital 792

Auxílio Inclusão Digital Modalidade II (Equipamentos) -

Kit Odontológico* 23

Picos

Isenção da Taxa de Alimentação - ITA* 295

Bolsa de Apoio Estudantil – BAE 349

Auxílio Creche - AC 13

Apoio à Participação em Eventos Científicos – APEC -

Bolsa de Inclusão Social - BINCS 8

Bolsa de Incentivo às Atividades Socioculturais e Esportivas – BIASE -

Auxílio Residência - AR 94

Auxílio Calamidade -
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Auxílio Alimentação Emergencial 48

Auxílio Residência Emergencial 33

Auxílio Inclusão Digital 336

Auxílio Inclusão Digital Modalidade II (Equipamentos) -

Floriano

Isenção da Taxa de Alimentação - ITA* 18

Bolsa de Apoio Estudantil – BAE 111

Auxílio Creche - AC 18

Apoio à Participação em Eventos Científicos – APEC -

Bolsa de Inclusão Social - BINCS 9

Bolsa de Incentivo às Atividades Socioculturais e Esportivas – BIASE -

Auxílio Residência - AR 20

Auxílio Calamidade -

Auxílio Alimentação Emergencial 34

Auxílio Residência Emergencial 51

Auxílio Inclusão Digital 182

Auxílio Inclusão Digital Modalidade II (Equipamentos) -

Bom Jesus

Isenção da Taxa de Alimentação - ITA* 36

Bolsa de Apoio Estudantil – BAE 202

Auxílio Creche -AC 25

Apoio à Participação em Eventos Científicos – APEC -

Bolsa de Inclusão Social - BINCS 9

Bolsa de Incentivo às Atividades Socioculturais e Esportivas – BIASE -

Auxílio Residência - AR 143

Auxílio Calamidade 0

Auxílio Alimentação Emergencial 47

Auxílio Residência Emergencial** -

Auxílio Inclusão Digital 227

Auxílio Inclusão Digital Modalidade II (Equipamentos) -

Total 5.216
*Benefícios ofertados pela CACOM/PRAEC não pecuniário; ** Em Bom Jesus não existe REU, dessa
forma já é ofertado AR aos estudantes.

Fonte: CACOM/PRAEC, 2022.
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Na Tabela 3, a seguir, apresentam-se os dados gerais de atendimentos prestados

pela CACOM por meio de seus serviços, que se utiliza de mecanismos inclusivos na

Assistências Estudantil.

Tabela 3 - Quantidade de alunos, servidores e dependentes assistidos pelos serviços de

assistência e integração estudantil (2022).

Campus Serviços da Assistência Estudantil Discentes
assistidos

Servidores
assistidos

Total
Campus

Teresina

Serviço Social 3156 -

6.731

Serviço de Apoio Psicológico 1016 -

Serviço Odontológico 295 160

Serviço de Apoio à Amamentação 04 12

Serviço Pedagógico 2088 -

Picos

Serviço Social 1041 -

2.198

Serviço de Apoio Psicológico** 12 -

Serviço Odontológico 174 51

Serviço de Apoio à Amamentação (não existe) - -

Serviço Pedagógico 920 0

Bom Jesus

Serviço Social* 426 0

1.116

Serviço de Apoio Psicológico 264 0

Serviço Odontológico (não existe) - -

Serviço de Apoio à Amamentação (não existe) - -

Serviço Pedagógico 426 0

Floriano

Serviço Social* 302 -

592

Serviço de Apoio Psicológico** 08 -

Serviço Odontológico 82 0

Serviço de Apoio à Amamentação (não existe) - -

Serviço Pedagógico 200 -

Total 10.410 281 10.691

*A equipe do SES de Teresina prestou assistência aos Campi de Floriano/PI e Bom Jesus/PI devido licença
médicas dos profissionais do campi; ***A equipe do SAPSI de Teresina prestou assistência aos Campi de
Floriano/PI e Bom Jesus/PI devido licença médicas dos profissionais do campi.

Fonte: CACOM/PRAEC, 2022.



60

O Serviço Social realizou ações que atenderam um total de 4.925 estudantes nos

4 campi da UFPI. Este serviço é responsável pelo planejamento, coordenação e

execução dos programas desenvolvidos para o estudante em situação de vulnerabilidade

socioeconômica. Além disso, a equipe do SES de Teresina realizou atendimentos

(demandas) advindas dos NAE’s de Floriano/PI e Bom Jesus/PI, por motivo de

afastamento médico das Assistentes Sociais dos respectivos Campi.

O serviço social realiza o acompanhamento dos estudantes assistidos pela

Residência Universitária da UFPI, por meio de instrumentos como: escuta qualificada,

reuniões e encaminhamentos, visitas domiciliares e ou institucionais. Participou também

em Comissões:

❖ SISU- capacitação de servidores para análise documental de cota renda;

❖ Atos Normativos- atualização de documentos normativos da PRAEC (Resolução

CEPEX Nº319/22, Resolução CAD Nº64/22, Resolução CAD Nº62/22,

Resolução CONSUN Nº83/2);

❖ Governança - auxílio no monitoramento das ações realizadas no PDU;

❖ Comissão Disciplinar do Programa Residência Universitária Portaria Nº06/2022

PRAEC/UFPI.

O Serviço Pedagógico, que é responsável pelo atendimento, acompanhamento e

orientação educacional dos estudantes vinculados aos Benefícios da PRAEC, atendeu

3.634 discentes nos 4 campi da UFPI. O SEPE realiza as intervenções pedagógicas que

vão desde a escuta do estudante a apresentação de técnicas de estudo, planejamento e

organização para melhorar o desenvolvimento nos estudos dos alunos beneficiados pela

a Assistência Estudantil. Além disso, é responsável pela acolhida dos estudantes

beneficiados com os auxílios estudantis com palestras e atendimentos individuais,

relatando as informações necessárias sobre o trabalho de acompanhamento pedagógico.

Esse acompanhamento é realizado em planilhas de acordo com o seu benefício,

verificando a média semestral dele, calculado manualmente pelo pedagogo quando no

ingresso do estudante. Planilha esta que é enviada para o Núcleo de Tecnologia da

Informação (NTI) a cada final de Semestre, para ser calculado e verificado o

desempenho semestral de cada aluno contemplado com a auxilio estudantil.

O Serviço Psicológico realizou 1.300 atendimentos individuais presencial ou

online, nos 4 campi da UFPI. E a equipe do SAPSI-Teresina prestou assistência aos

NAE’s no modo online (Picos e Floriano) por conta da ausência de profissionais da área

nos respectivos Campi. Destaca-se que o SAPSI desenvolve ações em duas linhas de
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intervenção que são coletivas ou individuais, com a finalidade de contribuir com o

processo educacional e com o desenvolvimento integral dos estudantes da UFPI.

Construindo estratégias de enfrentamento de problemas de natureza psicossocial e

psicoeducacional, relacionados à vida acadêmica, dos estudantes do Ensino superior. O

SAPSI realizou 15 Palestras/Rodas de conversas nos diversos cursos e centros da

Universidade, recepcionou, orientou e supervisionou estagiários da Psicologia oriundos

do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA); participou da organização do

Setembro Amarelo na semana de Saúde Mental da UFPI.

O Serviço de apoio a amamentação está voltado para promover apoio às

mulheres estudantes e trabalhadoras da UFPI na expectativa de contribuir para a

melhoria dos indicadores de aleitamento materno ao promover a permanência da

amamentação enquanto as nutrizes desenvolvem suas atividades acadêmicas e

laborais. Em 2022, realizou aconselhamento às 16 nutrizes/lactantes totalizando 128

atendimentos remotos. Ademais, foi realizada a roda de conversa com produção de arte

e cultara intitulada “Amor de mãe: todas as formas de amamentar”, em alusão ao agosto

dourado.

No SEOD são realizados atendimentos clínicos nas áreas de diagnóstico (clínico

e radiográfico), prevenção, profilaxia, tartarectomia, restauração, exodontia, cirurgia

periodontal, além de atendimentos de urgência. O atendimento é realizado pela equipe

de odontólogos e auxiliares técnicos lotados na PRAEC e nos Núcleos de Assistência

Estudantil – NAEs (nos Campi fora de sede), com atendimento clínico nas áreas de

diagnóstico clínico, periodontia (tartarectomia e limpeza), dentística (restauração) e

cirurgia (exodontia simples). Em ano de 2022, conforme Tabela 2, nos três Campi

foram atendidos 551 estudantes, 211 servidores e 74 dependentes de servidores da UFPI.

Na Tabela 4 são demonstrados os valores absolutos referentes ao quantitativo de

atendimentos odontológicos e procedimentos realizados por Campi no ano de 2022.

Verifica-se que nos três Campi foram iniciados 408 tratamentos odontológicos,

totalizando 884 atendimentos clínicos e 2.721 procedimentos executados.
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Tabela 4 – Distribuição dos atendimentos e procedimentos realizados por categorias e
Campi de atendimento em 2022.

CMPP
Teresina

CAFS
Floriano

CSHNB
Picos

Categoria Estudante 295 82 174

Servidor 160 0 51

Dependente 50 0 24

Sexo Feminino 223 63 153

Masculino 268 19 96

Comparecimento Ausente 262 42 43

Presente 527 169 246

Tipo De Consulta Exame 240 82 86

Retorno 253 42 139

Urgência 19 4 19

Procedimentos Anuais Realizados 1.765 238 718

Fonte: NAE’S-CACOM-PRAEC, 2022.

Em Teresina, a média de vagas disponíveis para SEOD por mês é constante e

vem sendo preenchidas, no entanto, o absenteísmo aos atendimentos (taxa de ausência)

está elevado. As ausências ocorrem por razões diversas, dentre elas: adoecimento,

remarcação de aulas, provas ou outras atividades. Ademais, nos meses de junho e julho,

o setor enfrentou um período significativo de dias de fechamento devido aos casos de

COVID-19, bem como também houve férias de profissionais. Reforçamos que em

relação ao ano anterior, houve significativa ampliação dos atendimentos, haja visto que

nos anos de 2020 e 2021 os atendimentos eletivos foram suspensos por conta da

pandemia de COVID-19 e apenas atendimentos de urgência foram realizados.

Além disso, de acordo com as demandas da Superintendência de Recursos

Humanos (SRH) da UFPI, os odontólogos atuam também como peritos realizando

perícias oficiais via SIASS em solicitação de acordo com as demandas da

Superintendência de Recursos Humanos (SRH) da UFPI, tendo sido realizadas 6

perícias em Teresina em 2022. Destaca-se também que o SEOD realiza atividades

educativas e de orientações em eventos realizados pela PRAEC, participação em

comissões de gestão, organização dos seminários de assistência estudantil, seleção e

gestão do benefício do KIT ODONTOLÓGICO, dentre outras atividades.
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Os Kits odontológicos são cedidos aos alunos do 4º período do curso de

Odontologia da UFPI por meio de seleção socioeconômica realizada pela equipe de

assistentes sociais da CACOM em editais específicos lançados no início de cada

período letivo. Em 2022, foram publicados 05 editais de seleção para concessão dos

Kits Odontológicos, sendo 03 editais para cada período letivo que foi iniciado e 02

editais complementares de vagas remanescentes. Um total de 23 alunos foram

beneficiados, sendo que todos os inscritos deferidos foram contemplados com os kits.

Dentre as atividades educativas desenvolvidas pelo SEOD destaca-se:

 “Recepção aos calouros”: Realizada no NAE-Picos, com exposição interativa dos

serviços e realização de atividades educativas e preventivas com os alunos nos

meses de junho e dezembro;

 “Dia D da Pessoa com dEficiência": Ação promovida pela PRAEC aconteceu no

Espaço Rosa dos Ventos em decorrência ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com

Deficiência no dia 21/09 no campus de Teresina, com exposição interativa dos

serviços e realização de atividades educativas e preventivas com os alunos nos

meses de junho e dezembro;

 “Recepção a Calouros dos cursos de Agronomia e Zootecnia”: Realizada pela

PRAEC a convite, com exposição interativa dos serviços e realização de atividades

educativas e preventivas com os alunos nos meses de junho e dezembro.

Na Tabela 5, a seguir, apresentam-se os dados gerais do Programa de

Residência do Estudante Universitário ofertado e os estudantes atendidos pela CACOM

por meio do programa com uso dos recursos do PNAES e recursos próprios da UFPI.

Destaca-se que as REUs não retomaram a sua capacidade total devido aos protocolos

para COVID-19. No entanto, em 2023 será reavaliada a situação e capacidade das

mesmas.

Tabela 5 – Quantidade de Discentes Assistidos pelo Programa de Residência Estudantil

da UFPI em 2022, por Campus.

Campus Capacidade de
cada Residência

Alunos
Assistidos

Teresina

Residência Universitária II Central (Moradia) 94 88

Residência Universitária CCA (Moradia) 16 8

Auxílio Residência (Auxílio) - 266

Picos Residência Universitária (Moradia) 56 36
Bom Jesus Auxílio Residência (Auxílio) - 143
Floriano Residência Universitária (Moradia) 94 28

Total 403 569
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6.2 Núcleo de Acessibilidade da UFPI - NAU

O NAU atua no fomento à Política de Assistência Estudantil da UFPI e ao

Programa Incluir, atendendo ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES),

desempenha suas ações por meio da oferta de benefícios (bolsas em pecúnia e auxílios

não pecuniários) e suporte com tecnologias assistivas. As ações são direcionadas

especialmente ao Público-Alvo da Educação Especial (PAEE) da UFPI, porém,

também são realizadas diversas atividades voltadas aos servidores e comunidade, tais

como orientações, atendimentos multiprofissionais (pedagógico, social, psicológico),

ciclos de formação com diferentes temáticas sobre inclusão, palestras, oficinas e

realização ou participação em eventos, conforme Tabela 6.

Tabela 6- Ações desenvolvidas pelo Núcleo de Acessibilidade da UFPI EM 2022.

Ações realizadas Quantitativo

Atendimentos*

Serviço social 1.252

Serviço Pedagógico 1.209

Serviço Psicológico 1.039

Visitas
Domiciliares/institucionais 05

Intersetoriais/técnica 23

Eventos
Ciclos de Formação docente/técnicos 14

Eventos, palestras e/ou cursos 22

Reuniões
Discentes/familiares 26

Técnicas 57

Seleções Análises inscrições cotistas PcD UFPI 261

Outros

Entrevistas /Pesquisa externos 11

Adaptação de material 18

Elaboração de material/documentos** 270

*Atendimentos diretos: Atendimentos via agendamentos, demanda espontânea e e-mails aos discentes,
servidores e familiares; **Elaboração de documentos: Material informativo, processos, portarias,
relatórios, ofícios, declarações, memorandos, editais, resultados etc).
Fonte: NAU/PRAEC, 2022.
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A equipe do NAU executou ações voltadas aos discentes, servidores e familiares

ao longo de 2022 de modo a contemplar as principais demandas identificadas. Ao todo,

a equipe realizou 3.500 atendimentos e/ou acompanhamentos diretos aos discentes,

servidores e familiares, sendo 1.252 do Serviço Social-NAU, 1.209 da pedagogia-NAU

e 1.039 da psicologia-NAU. Através do e-mail principal do NAU foram 2.070

atendimentos, o e-mail SISU 94, e 663 e-mails no de suporte aos bolsistas.

O setor realiza visita domiciliar, intersetorial e articulação dos serviços externos,

ao todo foram realizadas 5 visitas, (3 visitas institucionais e 2 visitas domiciliares). Ao

longo do ano foram realizadas 23 visitas intersetoriais para acompanhamento de

demandas de discentes. Foram desenvolvidos quatro projetos voltados à inclusão e

envolvendo discentes, servidores e familiares, sendo eles: Projeto DEEP-

desenvolvimento educacional e emocional de pessoas (7 encontros), Projeto Flor de

Mandacaru (1 roda de conversa), Projeto Biblioteca para Todos (3 reuniões).

O NAU faz parte da Comissão de análise das inscrições dos cotistas ingressantes

nas seleções da UFPI, ao todo foram 261 análises de inscritos (SISU, Letras Libras,

Artes e Música). O suporte prestado aos docentes, além de atendimento por e-mail e

presencial também é realizada adaptação de material didático, conversão de texto para

formato acessível e correção, ao todo foram realizadas 18 adaptações. Outro suporte

direto realizado é via ciclos de formação. Foram realizados 14 ciclos de formação

envolvendo temas diversos, como: Inclusão no processo de ensino-aprendizagem,

Transtorno do Espectro Autista, Desenho Universal de Aprendizagem, etc.

O NAU sempre busca promover e fomentar a temática da inclusão, dessa forma,

participa e/ou promove na perspectiva inclusiva, em 2022 participou de 22 eventos

institucionais e externos. As ações administrativas do setor também englobam

elaboração de documentos: 60 (memorandos, chamados, processos, ofícios); 65

declarações-discentes e familiares, 1 cartilha; 2 portarias (SISU e AEE), 3 materiais

informativos em Libras; 68 conteúdos Instagram e 13 matérias site do NAU; 42 notícias

para o site da PRAEC, 4 editais publicados. Segue na Tabela 7 informações acerca dos

editais publicados e analisados no ano de 2022 pelo Serviço Social-NAU/Teresina.

Ao longo de 2022 foram executadas 26 reuniões com discentes e familiares para

acompanhamento de bolsistas, reuniões de bolsistas ingressantes e com os discentes

público-alvo da educação especial através do Projeto DEEP, assim como reuniões com

familiares através do projeto Flor de Mandacaru e DEEP. A equipe também realizou 57

reuniões técnicas que envolve participação em comissões, eventos, acompanhamento de
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demandas e processos via gestão e setores, dentre outros. As servidoras da equipe

fizeram parte de algumas comissões da PRAEC como: Comissão de análise de cotas

PcD do SISU, PGC e Atos normativos (Resolução CAD/UFPI Nº 62/2022 e Resolução

CAD 62/22 e CEPEX Nº 319/22) e como o setor engloba o acompanhamento direto e a

sistematização de dados acerca do público-alvo da educação especial na instituição é

bastante demandado por outras Universidades para pesquisa/entrevistas, principalmente

de programas de pós-graduação (mestrado e doutorado). Em 2022 foram concedidas

entrevistas e dados para 8 instituições externas (UFMS, UNESP, UFES, UFMA, UFPB,

UNIFESP SJC, UFPR, UNINOVAFAPI). Assim como disponibilizamos informações

para o SENAC e estagiários da FSA e entrevista para programa de TV, TV Assembleia.

Tabela 7 - Análises de Processos dos inscritos em editais da Assistência Estudantil via

SINAE- NAU/Teresina- 2022.

Ord. Editais 2023 Inscritos Análises c/recurso

01 Edital Nº 03/202 PRAEC/UFPI-
Edital de seleção de auxiliares
acadêmicos para estudantes surdos
- Bolsa de Inclusão Social (BINCS-
ES)

Teresina: 8
Floriano: 3
Bom Jesus: 1

Teresina: 12
Floriano: 5
Bom Jesus: 1

02 Edital Nº 04/2022 PRAEC/UFPI-
Edital de seleção de auxiliares
acadêmicos para estudantes
público-alvo da educação especial-
Bolsa de Inclusão Social (BINCS)

Teresina: 92
Floriano: 5

Bom Jesus: 12

Teresina: 118
Floriano: 7

Bom Jesus: 16

03 Edital Nº 05/2022– PRAEC/UFPI
Edital para cessão do Kit Lupas
Manuais

Teresina: 0
Floriano: 0
Bom Jesus 0

Teresina: 0
Floriano: 0
Bom Jesus: 0

04 Edital Nº 06/2022– PRAEC/UFPI
Edital para cessão de gravadores de
voz

Teresina: 1
Floriano: 0
Bom Jesus: 0

Teresina: 1
Floriano: 0
Bom Jesus: 0

TOTAL 122 160

Font: NAU/PRAEC, 2022.
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Frente ao público diverso e à atualização sempre necessária, faz-se fundamental

a atualização da equipe via formações/capacitações para que seja possível melhor

orientação aos discentes e docentes. Em 2022 as servidoras realizaram cursos listados a

seguir:

● Planilha PGC – Webinar DFD no sistema para o Plano de Contratações

Anual 2023- 2 horas (Serviço Social);

● Curso de Extensão Intervenção em Saúde Mental: Capacitação para

Profissionais da Assistência Estudantil Universitária- 40 horas (Serviço

Social);

● Curso Desenho Universal para Aprendizagem e Tecnologia Assistiva nas

Escolas- 10 horas (Serviço Social e Pedagogia);

● II Formação para Educação para Estudantes e Profissionais de Serviço

Social Episcologia- 40 horas (Serviço Social)

● Oficina de Leitura Inclusiva Te(R)cendo práticas de leitura Inclusiva e

Acessível- 4 horas (Serviço Social e Pedagogia);

● Ajudando o Aluno a Aprender Melhor - Capacitação - 150 horas

(Pedagogia- Licença Capacitação);

● Educação Inclusiva - Capacitação - 120 Horas (Pedagogia- Licença

Capacitação);

● Tecnologia Assistiva - Capacitação - 170 Horas (Pedagogia- Licença

Capacitação);

● IV Simpósio Internacional sobre Estado, Sociedade e Políticas Públicas-

40 horas (Serviço Social).
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6.3 Coordenadoria de Restaurantes Universitários - CRU

Os RUs dos quatro campi da UFPI funcionam com características gerais e

padrão de qualidade semelhantes, oferecendo à Comunidade Universitária refeições

nutricionalmente equilibradas, higiênicas e seguras do ponto de vista sanitário,

constituindo-se em uma garantia da ampliação das condições de permanência dos

estudantes, contribuindo para a redução da taxa de retenção e evasão. O cardápio padrão

fornece cerca de 1.800 calorias por dia, nas refeições almoço e jantar sendo as mesmas

compostas por: saladas, um tipo de carne, arroz, feijão, farofa e sobremesa. Oferece

ainda cardápio diferenciado para usuários vegetarianos.

Os RUs da UFPI oferecem os serviços de almoço de segunda a sábado e de

jantar de segunda a sexta feira. Os RUs, unidade 3/Teresina e do campus de Floriano,

funcionam os 07 dias da semana oferecendo desjejum, almoço e jantar para atendimento

dos alunos internos do 2º grau (Colégios Técnicos) e Residências Universitárias (REUs).

Em consequência dos cortes orçamentários sofridos pela UFPI, e no sentido de otimizar

os recursos disponíveis, em novembro de 2022 todos os RUs fecharam para o

fornecimento do almoço no sábado e o RU1 Teresina fechou para o Jantar. Contudo o

fornecimento de refeições nos finais de semana para os alunos internos da UFPI

manteve-se garantido.

Os RUs atendem exclusivamente à Comunidade Universitária formalmente

identificada: ESTUDANTES, SERVIDORES, TERCEIRIZADOS e VISITANTES em

atividades acadêmicas ou técnicas na Instituição. Os alunos internos dos Colégios

Técnicos, os moradores das Residências Universitárias, os alunos beneficiários do

Programa Isenção da Taxa de Alimentação (ITA) da CACOM/PRAEC são isentos da

taxa do RU. Os valores das refeições diferem por categoria: R$ 0,80 para estudantes;

R$ 7,00 para servidor e terceirizados; R$ 7,00 para visitante 01 e R$ 3,50 para Visitante

02. Ressalta-se que estes valores foram reajustados em novembro de 2019 mediante

Resolução CAD Nº 52/19, conforme descrito no Quadro 8.

Em junho de 2022, com o retorno das atividades acadêmicas da UFPI para a

modalidade 100% presencial e face à grande demanda pelos serviços dos RUs, o

atendimento foi restringido à comunidade interna da UFPI (estudantes, docentes,

servidores e terceirizados da UFPI) e limitado tanto quanto possível a Visitantes.
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Quadro 8 - Valores das refeições dos Restaurantes Universitários da UFPI, no ano de

2022, conforme Resolução CAD Nº52/19.

Fonte: Fonte: CRU/PRAEC,2022.

A força de trabalho dos Restaurantes Universitários é composta por servidores

Técnicos da UFPI e, em sua maioria, por funcionários terceirizados (Tabela 8). Os

contratos de Prestação de serviço de mão de obra terceirizada que estavam suspensos ou

parcialmente reduzidos em 2021 (38/2019, 39/2019 e 40/2019 e 42/2019) foram

retomados e o pessoal recontratado para viabilizar a reabertura dos RUs em 28 de março

de 2022.

Tabela 8 - Força de trabalho dos Restaurantes Universitários dos quatro campi da UFPI

por vínculo de trabalho - (2022).

Cargo ou Função

Vínculo de Trabalho

RU-Teresina RU- Picos RU-Bom Jesus RU- Floriano

UFPI TERCEIRIZADO UFPI TERCEIRIZADO UFPI TERCEIRIZADO UFPI TERCEIRIZADO

Nutricionista 4 - 2 - 2 - 1 -

Assistente
Administrativo - - 1 - - - - -

Almoxarife/Despenseiro 1 2 - 1 - 2 - 1

Auxiliar de Almoxarife - 1 - 1 - 1 - 1
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Cozinheiro 1 6 - 5 1 4 1 5

Auxiliar de Cozinha 10 28 - 14 - 12 - 13

Contínuo/Ag. Portaria - 6 - 2 - - - 2

Operador de Micro - 1 - 1 - 1 - 1

Aux. de Serviços Gerais - 8 - 3 - 6 - 2

Motorista - 3 - - - - - -

Total Geral 16 55 3 27 3 26 2 25

Fonte: CRU/PRAEC,2022.

Em março de 2022, os Restaurantes Universitários dos quatro campi da UFPI

retomaram a prestação de serviços de alimentação à comunidade universitária com o

período na forma híbrida e, em junho do mesmo ano a UFPI retomou o período 100%

presencial, quando os RUs passaram a funcionar com o atendimento máximo. Tal fato

levou ao aumento significativo da demanda de refeições (308,11%) bem como dos

investimentos com materiais de consumo no ano de 2022 (515,49%) (Figura 11) quando

comparado ao ano de 2020. O mesmo aumento foi observado no custo unitário da

refeição (50,82%) (Quadro 9). Destacamos que no ano de 2020, os RUs/UFPI

funcionaram somente até março, quando as atividades presenciais foram suspensas em

função da PANDEMIA DE COVID-19.

Figura 11 - Evolução da demanda de refeições e investimentos nos RUs dos 5 campi da

UFPI - 2015 a 2022.

Fonte: CRU/PRAEC,2022.



71

Quadro 9 - Comparação do total de refeições, investimentos e custo unitário de refeição

dos RUs dos quatro campi da UFPI, entre os anos de 2020 e 2022.

* Investimento somente com material de consumo; Em 2020 os RUs funcionaram somente até março em
função da Pandemia de COVID-19.

Fonte: CRU/PRAEC,2022.

A partir dos dados apresentados acima, estima-se que para o ano de 2023 a

demanda de refeições será, no mínimo, o dobro da apresentada em 2022, visto que será

um ano com três períodos letivos 100% presenciais, o que demandará mais

investimentos com alimentação. Destaca-se que a principal fonte de financiamento dos

RUs é o recurso oriundo do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES

(R$ 6.972.488,00), Além deste, também são utilizados recursos da Assistência

Estudantil dos Colégios Técnicos da UFPI (EBTT) para subsidiar a alimentação dos

alunos do ensino médio técnico (R$ 705.055,00).

No ano de 2022 mais recursos destinados a outros programas da Assistência

Estudantil tiveram que ser direcionados para alimentação (R$ 1.550.000,00), face a

grande demanda pelos serviços, o elevado preço dos materiais de consumo registrados

nos pregões eletrônicos e também em consequência dos cortes orçamentários efetuados

sobre os recursos do PNAES que impactaram negativamente no recurso destinado aos

RUs.

Todavia, ressaltamos que os investimentos nos RUs não se restringem a

materiais de consumo (alimentos, material de higiene e limpeza, descartáveis e gás).

Acrescentam-se a estes, os serviços de mão de obra terceirizada, manutenção de

equipamentos, além dos serviços de manutenção predial, dedetização e dos gastos gerais

de produção (água, energia elétrica, telefone, internet, combustível, manutenção de

veículos). Os serviços de mão de obra terceirizada (contratos específicos do pessoal de

cozinha dos RUs) e de manutenção são custeados pelo recurso da Assistência Estudantil

– PNAES, sendo as demais despesas citadas incluídas no orçamento geral da UFPI.
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Na Tabela 9 encontram-se descritos os custos totais dos RUs dos quatro campi

da UFPI com materiais de consumo, mão de obra terceirizada e serviços de manutenção

preventiva/corretiva no ano de 2022.

Tabela 9 - Recursos/Custos dos Restaurantes Universitários dos 4 campi da UFPI no

ano de 2022.

Legenda: 1 valores dos postos de serviços extraídos dos contratos de mão de obra prestadores de serviços
lotados nos RUs; 2 Totalização (diária, mensal e anual) dos registros dos materiais de consumo (gêneros
alimentícios, materiais de higiene e limpeza e descartáveis, gás) utilizados na execução dos cardápios dos
RUs; 3 Valores extraidos das faturas dos contratos de manutenção preventiva/corretiva executados em
2022 nos RUs.

Fonte: CRU/PRAEC, 2022.

Considerando todos os investimentos nos Restaurante Universitários dos quatro

campi da UFPI em 2022, apresenta-se no Quadro 10 o custo médio das refeições

servidas em 2022.
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Quadro 10 - Custo médio das refeições servidas nos Restaurantes Universitários dos

quatro campi da UFPI em 2022.

Fonte: CRU/PRAEC,2022.

As informações do quadro acima (itens 1, 2, 3, 4 e 5) referem-se aos RUs dos

quatro campi da UFPI em 2022. Os dados do item 01 referem-se à totalização (diária,

mensal e anual) dos registros dos materiais utilizados na execução dos cardápios

servidos nos RUs dos quatro campi, em 2022. Os valores unitários dos materiais foram

os preços registrados em cada pregão eletrônico que teve como objeto o abastecimento

dos serviços de alimentação no período; os valores utilizados para a totalização do item

02, foram extraídos dos contratos que garantem os postos de trabalho/cargos

terceirizados nos RUs; os valores utilizados para totalização do item 03, correspondem

aos valores gastos com serviços de manutenção dos equipamentos dos RUs no ano de

2022. Não constam nos registros acima, os valores referentes a: Mão de obra dos
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servidores UFPI em atividade nos RUs, consumo de água, energia elétrica, telefone,

internet, combustível, manutenção dos veículos a serviço dos Rus/Teresina e

manutenção Predial dos RUs. O custo primário refere-se ao custo da refeição

considerando somente o investimento com materiais de consumo, já o custo secundário

refere-se o custo médio da refeição considerando todos os investimentos com material

de consumo, mão de obra terceirizada e serviços de manutenção preventiva/corretiva.

A inflação observada em 2022 impactou significativamente os preços dos

materiais de consumo registrados nos pregões eletrônicos, especialmente gás e

alimentos, o resultou em um maior custo investido e consequentemente contribuiu para

o aumento do custo médio da refeição (R$ 10,13). A apresentação do custo médio da

refeição de 2022 é importante para balizar o valor da refeição a ser cobrada em 2023,

visto que o preço cobrado atualmente (R$ 7,00) não cobre mais o valor do custo médio.

Com relação à demanda de refeições por categoria de usuários demonstrado na

Tabela 10, fica evidenciado que todos os segmentos da comunidade universitária

demandaram os serviços dos RUs e que os principais beneficiários são estudantes (93%),

ratificando a importância dos Rus para a permanência destes na UFPI (Figura 12).

Tabela 10 - Refeições servidas por categoria de usuários nos RUs dos quatro campi da

UFPI no ano de 2022.

Legenda: Franquias - funcionários dos RUs e refeições autorizadas pela Administração Superior

Fonte: CRU/PRAEC, 2022.
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Figura 12 - Representação gráfica das refeições servidas por categoria de usuário nos

RUs dos quatro campi da UFPI no ano de 2022.

Fonte: CRU/PRAEC, 2022.

Outro aspecto a ser apresentado refere-se à demanda de refeições por serviços

oferecidos nos RUs (desjejum, almoço e jantar), onde destaca-se que o almoço

representa o maior serviço oferecido (66%) (Tabela 11, Figura 13).

Tabela 11 - Número de refeições por categoria de usuários e tipo de serviço oferecido

nos RUs dos quatro campi da UFPI no ano de 2022.

Fonte: CRU/PRAEC, 2022.
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Figura 13 - Representação gráfica do total de refeições por serviço oferecido nos Rus

dos quatro campi da UFPI no ano de 2020.

Fonte: CRU/PRAEC, 2022.

Destaca-se que o desjejum é oferecido exclusivamente para estudantes

moradores das Residências Universitárias e internos do ensino médio técnico da UFPI.

Ainda sobre as demandas pelos serviços de alimentação, a Figura 14, a seguir,

demonstra os totais de refeições servidas pelos RUs em cada campus da UFPI e revela

que os RUs do campus sede em Teresina, fornecem mais da metade (58%) do total dos

serviços prestados.

Figura 14 - Total de refeições servidas por campus da UFPI no ano de 2022.

Fonte: CRU/PRAEC, 2022.
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Os dados dos totais de serviços de alimentação oferecidos por campus são

importantes para balizar a divisão dos recursos a serem investidos no ano subsequente.

O ano de 2022 representou um grande desafio a todos que constituem os Restaurantes

Universitários, visto que ainda em março de 2022 toda a equipe dos RUs dos quatro

campi da UFPI voltaram às atividades presenciais para atendimento da comunidade

acadêmica, superando medos e incertezas e sobretudo contribuindo para o crescimento

da instituição. Por fim, reafirmamos que as ações apresentadas são resultado de esforços

coletivos: do apoio irrestrito da Administração Superior da UFPI, da garantia dos

recursos, das condições estruturais da instituição e das competências específicas dos que

fazem a CRU/PRAEC.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A PRAEC vem enfrentando desafios no campo da organização do seu fluxo de

trabalho diante de um retorno pós-isolamento imposto pela COVID-19 com cortes e

indisponibilidade orçamentária para cumprimento das metas propostas no Plano de

Desenvolvimento da unidade. No entanto, mesmo diante das adversidades, considera-se

os resultados alcançados em 2022 satisfatórios.

Os dados apresentados nesse relatório anual, demonstram que a PRAEC tem se

dedicado ao cumprimento da missão de promover uma assistência estudantil integral de

modo a contribuir com a inclusão social, igualdade, alimentação, formação ampliada,

produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida,

reduzindo situações de retenção e evasão, voltada prioritariamente aos discentes em

situação de vulnerabilidade socioeconômica.



78

8. REFERÊNCIAS

 Manual de orientações para elaboração do relatório anual de atividades das

unidades da UFPI - PROPLAN/UFPI:

https://proplan.ufpi.br/images/conteudo/PROPLAN/Relatorio_Atividades/MANUA

L_ELABORACAO_RAA_22_01_2022.pdf

 Resolução CAD/UFPI N. 64, de 4 de agosto de 2022 - Dispõe sobre a criação da
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https://ufpi.br/pdu-praec


79

APÊNDICES



80

APÊNDICE I:

Revista explicativa de todos os setores e serviços ofertados pela PRAEC/UFPI

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/REVISTA_PRAEC_-_20182_220190923093106.pdf
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APÊNDICE II:

Serviços Ofertados pela CACOM/PRAEC
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APÊNDICE III:

Benefícios Ofertados pela CACOM/PRAEC

https://ufpi.br/bolsas-e-beneficios-estudantis
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APÊNDICE IV:

Cartilha Serviço de Apoio à Amamentação/CACOM/PRAEC

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/Cartilha-folder_sama_novo__3_2.pdf
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APÊNDICE V:

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE (2020-2022)

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/Relat%C3%B3rio_PRAEC_2020_ok_6.pdf
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APÊNDICE VI:

Cardápio padrão dos Restaurantes Universitários – UFPI.
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