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SEJA BEM VINDO/A À UFSC! 

 

O QUE É A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL? 
 

Os Serviços Integrados de Assistência Estudantil no Campus de Curitibanos da 

UFSC são responsáveis por prestar assistência social, psicológica e pedagógica 

as/aos estudantes. 

 

 

EQUIPE 

 

ASSISTENTES SOCIAIS 

 Emanoela C. Vogel (Manu) 

 Patrícia F. S. Assumpção 

Telefones: (48) 3721-2188 | (49)2122-0304 

E-mail: assistenciaestudantil.cbs@contato.ufsc.br | 

            emanoela.vogel@ufsc.br 

            patricia.assumpcao@ufsc.br 

 

PSICÓLOGO 

 Matheus E. R. Martins 

Telefones: (48) 3721-7193 | (49)2122-0351 

E-mail: matheus.rodrigues@ufsc.br 

 

TÉCNICA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

 Naiara A. C. Zat 

Telefones: (48) 3721-7197 | (49) 2122-0372  

E-mail: naiara.chaves@ufsc.br 
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BOLSAS E AUXÍLIOS 
 

A Assistência Estudantil da UFSC oferece auxílios e benefícios para contribuir 

com sua permanência na Universidade! Todos os/as estudantes que possuem 

renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa podem 

concorrer aos auxílios e benefícios. 

 

 

Quais são os benefícios? 
 

 Auxílio Moradia: Para estudante que paga aluguel e a família mora em 

cidade diferente do campus no qual está matriculado ou em área rural 

no mesmo município sem acesso a transporte público diário. 

 Auxílio Creche: Para estudante que tem filho/a com até 6 anos e que 

não esteja matriculado em instituição gratuita. 

 Bolsa Estudantil: Auxílio financeiro mensal, podendo ser renovado 

anualmente quando cumpridos alguns requisitos. 

 Isenção dos Passes do RU: Almoço e janta no Restaurante Universitário 

sem custos. 

 

Para conferir informações detalhadas de cada benefício acesse: 

http://prae.ufsc.br/editais-por-programa/ 

 

 

Você sabe o que são editais? 
São documentos publicados, nos quais constam as regras e prazos sobre 

determinado assunto. No caso da PRAE, eles são publicados semestralmente 

para normatizar os auxílios e benefícios, especificando a quantidade de vagas 

ofertadas, os critérios de seleção e o público-alvo do programa em questão. 

Fique atento! Seus direitos e deveres também estão descritos nos editais. 

Importante: Cada benefício tem seu próprio edital! E você deve se inscrever 

naqueles em que deseja concorrer. Mas antes disso você precisa ter finalizado 

seu Cadastro da PRAE. 

http://prae.ufsc.br/editais-por-programa/
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Como eu faço para concorrer aos benefícios? 
 

1. PASSEI PELA COMISSÃO DE VALIDAÇÃO AUTODECLARAÇÃO DE 

RENDA 

a) Ao ter sua renda validada você receberá o Formulário Síntese da 

Validação de Renda. É com ele que você deve preencher os dados no 

sistema da PRAE: beneficiosprae.sistemas.ufsc.br. Lembre-se! Esses 

dados devem ser inseridos no sistema em até 15 dias antes do prazo 

estabelecido nos editais. Caso não faça o preenchimento não conseguirá 

concorrer a nenhum benefício! 

b) Os dados que você inseriu no sistema serão conferidos pela Assistência 

Estudantil. Após verificados, você receberá um e-mail de confirmação de 

validação do seu Cadastro PRAE. 

c) Pronto!  Você já está apto para se inscrever nos editais de auxílios e 

benefícios: A inscrição deverá ser feita pelo sistema da PRAE, na aba 

“benefícios”. 

d) O resultado é publicado no site da PRAE e página da Assistência 

Estudantil do Campus. *Estudantes que passaram pela Validação de 

Autodeclaração de Renda no momento da matrícula podem acessar a 

Isenção do RU automaticamente, mediante a retirada de passes no setor 

de distribuição. 

 

2. MINHA FAMÍLIA TEM RENDA BRUTA DE ATÉ 1,5 SALÁRIO MÍNIMO, 

MAS NÃO PASSEI PELA COMISSÃO DE VALIDAÇÃO DE 

AUTODECLARAÇÃO DE RENDA 

a) Primeiro passo é reunir toda a documentação solicitada no edital 

“Normas para elaboração do Cadastro PRAE” que estará disponível  

no site da PRAE ou página da Assistência Estudantil dos campi. 

b) Preencher seus dados no sistema da PRAE: 

beneficiosprae.sistemas.ufsc.br. 

c) Agendar entrevista com assistente social através do link: 

agendaprae.sistemas.ufsc.br. 

d) Comparecer ao atendimento e entregar a documentação. Após a 

entrevista, sua renda será validada por assistente social. Você 

receberá um e-mail da PRAE informando se sua renda foi deferida ou 
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indeferida. Sendo deferida, significa que você poderá se inscrever nos 

editais de auxílios e benefícios da PRAE. 

e) As inscrições deverão ser feitas no sistema online da PRAE, na aba 

“benefícios”. O resultado é publicado no site da PRAE e página da 

Assistência Estudantil do Campus. 

 

 

Lembre-se: todas as informações sobre seu cadastro poderão ser verificadas 

no sistema da PRAE! 

 

 

 

Fiquei com várias dúvidas! O que eu faço? 
 

Nos envie um e-mail (assistenciaestudantil.curitibanos.ufsc.br) ou compareça 

ao setor para esclarecimentos conforme horários a seguir: 

 

 

 Novos Cadastros PRAE e Acompanhamentos: Consultar datas e 

horários disponíveis no Sistema de Agendamento Eletrônico da PRAE 

(SAEP): agendaprae.sistemas.ufsc.br 

 Esclarecimento de dúvidas e entrega de documentação 

(Atualizações, Renovações, Documentação Pendente, Contratos de 

Locação): 

Segunda a Quinta-Feira 

Manhã: 08h00 às 8h30  e 10h00 às 10h30 

Tarde: 13h00 às 13h30 e 15h00 às 15h30 
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ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 
Auxílio a Eventos 

 Apoio à Apresentação de Trabalhos Científicos; 

 Apoio à Participação Coletiva em Eventos; 

 Apoio à Realização de Eventos Acadêmicos. 

Para mais informações: http://prae.ufsc.br/  na aba “PROGRAMAS” ou 

http://assistenciaestudantil.curitibanos.ufsc.br/auxilio-a-eventos/ 

 

 

Curso “Como Estudar: Métodos de Estudo e 

Organização do Tempo”  

O curso “Como Estudar: Métodos de Estudo e Organização do tempo” é 

destinado aos calouros dos cursos de graduação da UFSC – Campus 

Curitibanos e tem como principal objetivo preparar o aluno para os desafios 

da vida acadêmica em relação à aprendizagem. A atividade pretende ajudar os 

alunos a desenvolverem hábitos que interfiram diretamente no seu 

desempenho acadêmico. 

Essa formação inicial tratará de assuntos como organização, planejamento, 

administração do tempo, métodos de estudo e estratégias para um 

aprendizado mais efetivo. 

A atividade é dividida em 4 módulos de aproximadamente duas horas e será 

realizada no primeiro mês de aula, conforme programação divulgada pelo 

setor de assistência estudantil. 

 

 

 

http://prae.ufsc.br/
http://assistenciaestudantil.curitibanos.ufsc.br/auxilio-a-eventos/
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Programação do Curso “Como Estudar: Métodos de Estudo e 

Organização do Tempo” | 2018.2 
 

Agronomia Engenharia Florestal Medicina veterinária 

 

Datas: 

03/08 

10/08 

17/08 

24/08 

(Sexta-feira) 

 

Local: Campus Curitibanos 

Sala 101 

 

Horário: Das 13h30 às 

15h10 

 

 

Datas: 

01/08 

08/08 

15/08 

22/08 

(Quarta-feira) 

 

Local: Campus Curitibanos 

Sala 104 

 

Horário: Das 17h10 às 

18h50 

 

Datas: 

01/08 

08/08 

15/08 

22/08 

(Quarta-feira) 

 

Local: CEDUP  

 Sala 101 

 

Horário: Das 10h10 às 

11h50 

*CBS01: Prédio Sede do Campus | Rodovia Ulysses Gaboardi, Km 3 

*CEDUP : Avenida Adv. Sebastião Calomeno, s/n | Bairro São Francisco 

 

Atendimentos Individuais 

O setor de Assistência Estudantil oferece também o serviço de atendimento 

individual aos alunos que necessitam de acompanhamento pedagógico. Nesses 

encontros, algumas ações são trabalhadas para promover, na prática, a 

autonomia do estudante. O aluno pode solicitar auxílio no que se refere a 

dificuldades de organização e planejamento de estudos, aprendizagem, 

estabelecimento de metas na vida acadêmica, métodos de estudos mais 

adequados ao perfil do aluno, entre outros. 

Como Agendar: https://agendaprae.sistemas.ufsc.br/ na aba “Atendimento 

Pedagógico”. 

 

Oficinas culturais e de aprendizagem 

Serão desenvolvidas durante o semestre e divulgadas por e-mail e outros 

meios de comunicação.  

https://agendaprae.sistemas.ufsc.br/
https://agendaprae.sistemas.ufsc.br/
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CANAL DO ESTUDANTE 

 

 
Está com algum problema ou enfrentando alguma 

dificuldade na universidade? 

 

Relate o que está acontecendo e nos ajude a promover ações que melhorem 

sua vida acadêmica e nosso processo de trabalho (adaptação; preconceito; 

discriminação; problemas de relacionamento com professores, técnicos, 

colegas; problemas emocionais e outras dificuldades de permanência). 

http://assistenciaestudantil.curitibanos.ufsc.br/canal-do-estudante/ 

 

A mensagem enviada será acessada pela equipe da Assistência Estudantil do 

Campus de Curitibanos.  Ressaltamos a importância da identificação do 

estudante para que seja possível o envio de uma resposta direcionada. O sigilo 

será garantido. Caso deseje enviar uma mensagem apenas a um dos 

profissionais, entre em contato diretamente por e-mail. 

 

 

 

http://assistenciaestudantil.curitibanos.ufsc.br/canal-do-estudante/
http://assistenciaestudantil.curitibanos.ufsc.br/canal-do-estudante/

