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Prezado estudante,
É com imensa satisfação que lhe parabenizamos por esta vitória. O ingresso na universidade é um momento de transição que traz consigo novas oportunidades e responsabilidades. O compromisso na sua formação acadêmica e humana é compartilhado por todos nós:
familiares, servidores e docentes. Nesse sentido, a Diretoria de Assistência Estudantil (DAE)
atua na UFCA como gestora da política de assistência estudantil, coordenando a execução das
ações que garantem a permanência e asseguram o desenvolvimento acadêmico dos estudantes
universitários. Entre as ações da Assistência Estudantil, destacamos os seguintes programas:
Auxílio Moradia, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Creche, Auxílio Óculos,
Bolsa de Iniciação Acadêmica, Auxílio Financeiro a Eventos, Auxílio Emergencial.

Auxílios
Auxílio Moradia

Programa destinado a assegurar aos
estudantes auxílio financeiro para complementação de despesas com moradia e
alimentação durante todo o período do
curso ou enquanto persistir as condições
que ensejaram a concessão.

Auxílio Alimentação

Tem os objetivos de atender aos discentes
que apresentam situação de vulnerabilidade
socioeconômica dos campi onde ainda não
existe Refeitório Universitário e viabilizar
recursos para que os estudantes possam ter
hábitos alimentares saudáveis.

Auxílio Transporte

Subsidia financeiramente a locomoção
diária dos discentes que utilizam transportes
coletivos, no trajeto entre a residência e a
Universidade, durante os dias letivos.

Auxílio Creche

Disponibiliza ajuda financeira aos
estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica comprovada, buscando contribuir com a obtenção de um desempenho
acadêmico satisfatório, bem como reduzir a
evasão acadêmica decorrente da maternidade
ou paternidade.
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Auxílio Óculos

Contribui com o desempenho acadêmico
dos estudantes matriculados nos Cursos de
Graduação da Universidade Federal do Cariri,
em comprovada situação de vulnerabilidade
socioeconômica, assegurando-lhes subsídios
na complementação das despesas para
aquisição de óculos com lentes corretivas,
respeitando-se a periodicidade mínima de 12
(doze) meses para cada nova solicitação.

Bolsa de Iniciação Acadêmica

Viabiliza a permanência dos estudantes
de graduação da Universidade Federal do
Cariri, prioritariamente os de semestres
iniciais, em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, oportunizando o
desenvolvimento de atividades curriculares
e/ou extracurriculares inseridas em projetos
cadastrados na UFCA.

Auxílio Financeiro a Eventos

Contribui com a formação acadêmica
dos discentes regularmente matriculados
nos cursos de graduação da UFCA, com
apoio financeiro na participação em eventos de caráter científico, técnico, esportivo,
cultural e sociopolítico.

Auxílio Emergencial

Destina-se a estudantes dos cursos de
graduação que apresentem vulnerabilidade
socioeconômica comprovada, e que não
tenham sido alcançados por nenhuma das
outras ações de apoio financeiro disponíveis
na Universidade Federal do Cariri.

Programa de Bolsa
Permanência - PBP/MEC

É uma ação do Governo Federal de concessão
de auxílio financeiro a matriculados em instituições federais de ensino superior em situação
de vulnerabilidade socioeconômica e para estu-
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dantes indígenas e quilombola independente do
curso no qual estejam matriculados. De acordo
com análise da DAE, dentre os cursos ofertados
pela UFCA, o curso de Medicina é o que atende
os critérios estabelecidos no referido programa.

Refeitório Universitário

O Refeitório Universitário (RU) tem a
finalidade de fornecer refeições balanceadas
e de baixo custo à comunidade universitária.
O órgão atende em três unidades acadêmicas:
Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato. Administrado pela Diretoria de Assistência Estudantil,
sob a responsabilidade da Coordenadoria do
RU dispõe de um cardápio variado, levando em
consideração se o usuário se alimenta ou não de
carne. Para as pessoas que ingerem carne, escolhe-se uma das duas opções oferecidas. Para os
vegetarianos, uma opção. Ambos têm direito à
refeição com salada, guarnição (macarrão, purê,
paçoca, etc), acompanhamento (arroz integral/
branco, baião de dois, feijão) e um copo de suco
(com ou sem açúcar). Para sobremesa, o usuário
pode escolher entre uma fruta ou um doce.
Sugestões/reclamações:ru.dae@ufca.edu.br

Como se realiza a concessão
dos auxílios e bolsas da DAE?

O estudante deve estar regularmente matriculado com no mínimo 12 créditos e observar as
regras pertinentes a cada auxílio ou bolsa.
Os programas Auxílio Moradia, Auxílio
Transporte, Bolsa de Iniciação Acadêmica,
Auxílio Alimentação são concedidos através de
edital de seleção lançado no portal da UFCA
(http://www.ufca.edu.br/portal/a-ufca/organizacao-administrativa/diretoria-de-assistencia
-estudantil-dae).
Para os programas Auxílio Óculos, Bolsa
Permanência, Auxílio Creche, Auxílio Emergencial, Auxílio Financeiro a Eventos, não é
necessário edital, podendo o estudante solicitar
a qualquer tempo.

Quais os passos para a concessão dos auxílios e bolsas?

1. Inscrever-se no programa pretendido, preenchendo o formulário e entregando
toda a documentação solicitada;
2. Análise socioeconômica realizada
pelo Serviço Social;
3. Entrevista e visita domiciliar, quando necessário;
4. Divulgação do resultado no portal
da UFCA.
Documentação Necessária:
A lista de documentação encontra-se
disponível no link da Assistência Estudantil
no portal da UFCA.

Horário de funcionamento
do Refeitório Universitário:

Segunda a sexta–feira
Almoço: 11h às 13h40min em Juazeiro
do Norte e nos demais de 11h às 13h.
Jantar: 17h30min às 19h10min (somente em Juazeiro)
Valor da alimentação/ Critério de Acesso
Estudantes do Programa Auxílio Moradia
e Bolsa de Iniciação Acadêmica (isentos).
Discentes (mediante apresentação da
carteira de estudante ou comprovante de
matrícula e documento com foto) - R$ 1,10

Contato:
Coorda. de Apoio ao Desenvolvimento
Discente: apoiodiscente.dae@ufca.edu.br
Coorda. de Atenção e Integração Estudantil : assistencia.dae@ufca.edu.br

Dicas da nutricionista

“Que a comida seja o teu alimento e o alimento o teu remédio” pregava Hipócrates – o
Pai da Medicina – 400 anos antes de Cristo.
A ligação entre a alimentação e as doenças
está muito bem documentada, e existem
várias provas de que o que comemos tem um
impacto muito grande na forma como nos
sentimos.
Nutrição e qualidade de vida caminham
juntas e para alcança-las necessitamos de
uma alimentação saudável, além da praticas
de atividade física

Alimentação saudável

É aquela acessível física e financeiramente,
variada (todos os grupos alimentares, para
assim se ter acesso a todos os nutrientes),
colorida, para contribuir na diversidade de nutrientes; harmoniosa em relação à quantidade e
à qualidade dos alimentos consumidos e segura
sanitariamente (contra contaminação físicoquímica e biológica). Boa alimentação conjugada
com hábitos saudáveis, como a prática de atividade física, são fatores essenciais na promoção
da saúde e prevenção de doenças.
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DAE Diretoria de Assistência Estudantil
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