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A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PRACE) da Universidade Federal

de Alfenas – UNIFAL-MG foi criada recentemente, em 09/04/2010, com a aprovação do novo

Regimento Geral da universidade. Estamos em fase de constituição do Regimento Interno que

certamente  ampliará  os  órgãos  colegiados  e,  conseqüentemente,  a  representatividade  dos

diversos segmentos da Universidade dentro da Pró-Reitoria. 

Dentre as atividades  desenvolvidas pela Pró-Reitoria  em 2010, destacam-se as que se

segue.

*  Coordenação e implementação das modalidades de apoio ao estudante classificado com

perfil  sócio  econômico  vulnerável  pelo  Programa  de  Assistência  Estudantil.  Atualmente,  as

modalidades e o número de bolsas que ofertamos são as seguintes (tomo como referência os

benefícios concedidos no mês de novembro, visto que o número de alunos beneficiados muda de

um mês para outro, em função de trancamento de matrícula, formatura, desistência etc):

1.   Bolsa Atividade no valor  de R$ 300,00.  Em novembro de 2010 são 391 alunos

beneficiados com essa bolsa, sendo que destes, 295 são campus sede, 20 do campus de Poços de

Caldas e 76 do campus de Varginha. Semanalmente, os alunos beneficiados exercem 10 horas de

atividade acadêmica ligada à sua área de formação. Para essa modalidade de bolsa, o aluno é

acompanhado  por  um professor  supervisor  que  emite  um relatório  sobre  o  desempenho  do

discente ao final de cada semestre;

2. Auxílio Alimentação no valor de R$ 100,00. Em novembro de 2010 são 305 alunos

beneficiados com esse auxílio, dentre os quais 218 são do campus sede, 24 do campus de Poços

de Caldas e 63 do campus de Varginha;

3.  Auxílio às Atividades de Campo: consiste no pagamento de diárias aos alunos dos

cursos  de Geografia  e  Ciências  Biológicas,  que realizaram atividades  de campo obrigatórias



previstas  no Plano de Ensino do professor.  Em 2010,  a  PRACE apoiou também aos alunos

inscritos  no  Programa  de  Assistência  Estudantil  que  apresentaram  trabalhos  em  eventos

científicos em outras cidades. Tal auxílio foi de R$ 30,00 por dia, em forma de reembolso, desde

que o discente tenha comprovado a participação no evento. 

4. Auxílio creche: consiste no fornecimento mensal em pecúnia de R$ 50,00 por criança,

a partir da seleção dos estudantes que possuem filhos com idade inferior a 6 (seis) anos. Em

2010 são 14 alunos que receberam esse benefício, sendo 13 do campus sede e 01 do campus de

Varginha.

5.  Apoio  Instrumental-Técnico  ao  Estudante  de  Odontologia:  empréstimo  de

instrumental técnico necessário às aulas práticas do curso. Os alunos beneficiários desse apoio

foram selecionados pela análise sócio-econômica feita pela assistente social.

Além da  coordenação  e  implementação  dos  benefícios  descritos,  a  PRACE  também

esteve à frente das seguintes atividades:

*  Coordenação  e  fiscalização  dos  trabalhos  voltados  para  os  dois Restaurantes

Universitários, dos quais um já foi inaugurado no campus de Poços de Caldas. Os trabalhos de

fiscalização são coordenados pela nutricionista da UNIFAL-MG que trabalha junto a essa Pró-

Reitoria;

*  Representação  da  UNIFAL-MG  nos  Fóruns (regionais  e  nacionais)  de  Assuntos

Comunitários e Estudantis – FONAPRACE; 

*   Prestação de contas ao FONAPRACE e ao MEC das ações desenvolvidas no âmbito da

Pró-Reitoria;

*  Realização da Pesquisa do Perfil Sócio-Econômico dos alunos de graduação presencial

encomendada pela ANDIFES e apoiada pelo FONAPRACE. Na UNIFAL-MG, a pesquisa

abrangeu  todos  os  cursos  presenciais  e  foi  realizada  com muito  sucesso,  durante  o  mês  de

novembro de 2010, graças ao apoio da equipe responsável (docentes, técnicos e discentes) e do

envolvimento dos coordenadores de curso;

*  Publicação de editais, resultados, formulários e documentos pertinentes à sua ação no site

da Pró-Reitoria;

* Divulgação das ações de Assistência Estudantil por meio da Assessoria de Comunicação da

UNIFAL-MG;

*  Realização da “Acolhida ao Calouro” no segundo semestre de 2010.


