




Missão

 Garantir a permanência dos/as estudantes na UFPR.

Política

 Aprimorar e executar a Polí ca de Acolhimento, Apoio e 
Assistência Estudan l da UFPR, tendo em vista a qualidade 
da formação e a equidade de oportunidades. 

Equipe

 Assistentes Sociais, Pedagogos/as, Psicólogos/as, 
Administra vo e Financeiro



Programas da PRAE
PROBEM - Programa de Benefícios Econômicos 
para a Manutenção do/a Estudante

Objetivo: contribuir de forma social e educativa 
com as condições básicas para a permanência do/
a estudante com vulnerabilidade socioeconômica.  



AUXÍLIO 
PERMANÊNCIA

Auxílio mensal no valor de R$ 400,00;

AUXÍLIO REFEIÇÃO
Isenção de taxas nos Restaurantes Universitários 
da UFPR;

AUXÍLIO MORADIA
Auxílio mensal no valor de R$ 275,00 para 
estudantes que não residam na localidade em 
que seu curso é ofertado; 

AUXÍLIO CRECHE
Auxílio mensal no valor de R$ 200,00 des nado 
aos/às estudantes com filhos/as na faixa etária 
de 0 a 6 anos incompletos, matriculados/as em 
Centros de Educação Infan l par culares.



O PROBEM é destinado:
- Estudantes regularmente matriculados/as em 
curso de graduação ou de ensino 
profissionalizante da UFPR

- Estudantes cuja renda familiar bruta per capita 
seja igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional 
e ou possuir agravantes sociais de 
vulnerabilidade;



É vedada a participação:

- De estudante matriculado em cursos de 
educação à distância;

- De estudante que já tenha concluído curso de 
graduação, inclusive tecnológico, em qualquer 
instituição de ensino. 



PROBEM e o acúmulo com 
bolsas

Os auxílios do PROBEM são acumuláveis com 
bolsas  como: Monitoria, Iniciação Científica, PET, 
etc., até o valor de máximo de 1,5 salário mínimo.

A contrapartida do/as estudante para a participar 
do PROBEM é o RENDIMENTO ACADÊMICO. A 
manutenção no programa implica na aprovação 
de 75% das disciplinas cursadas no semestre ou 
estar em acompanhamento pela equipe 
multidisciplinar da PRAE.



Outros programas:

- PROMISAES: des nado a estudantes estrangeiros/as 
par cipantes do Programa PEC-G, regularmente 
matriculados/as em Cursos de Graduação ou de 
Ensino Profissionalizante da UFPR.

- Programa de Bolsa Permanência MEC: a PRAE 
gerencia junto ao MEC o programa de bolsas para 
estudantes Indígenas e Quilombolas. Este programa 
possui regras e calendário próprio. 



Outros Programas:
 

-  AUXÍLIO MATERIAL PEDAGÓGICO: auxílio para a aquisição de 
materiais pedagógicos de alto custo obrigatórios para as disciplinas 
curriculares. Para estudantes com cadastro deferido no PROBEM, 
BOLSA MEC (Indígenas e quilombolas) e PROMISSAES. 

- APOIO ACADÊMICO: Bolsa no valor de R$ 400,00 para bolsista do 
Programa Tutoria entre Pares (acompanhamento de colegas nas 
disciplinas com alto índice de reprovação). 



Programa de Apoio à Formação

• MOBILIDADE INTERNACIONAL: Para estudantes dos 
programas PROBEM, PROMISSAES e Bolsa MEC, após 
avaliação acadêmica da Agência UFPR Internacional - AUI. O 
auxílio é cons tuído pelo pagamento do valor da passagem, 
auxílio instalação e 6 bolsas mensais de 600 Euros.

• Para estudantes atendidos pelos programas da 
PRAE o CELIN – Centro de Línguas da UFPR) 
destina 10% das vagas. 



Programa de Apoio à 
Apresentação de Trabalhos

• Auxílio financeiro para o transporte, viabilizando 
a participação  em eventos acadêmicos 
nacionais (valor equivalente a uma passagem de 
ônibus convencional de ida e volta para o local 
do evento: limitado a R$800,00 para bolsistas 
Probem; demais estudantes R$300,00).



Programa de Apoio aos Eventos 
Estudantis

• Apoio logístico, financeiro ou translado voltado à  
organização e participação em eventos 
acadêmicos;

• Assessoria às entidades estudantis para a 
organização e planejamento das atividades 
anuais.





Programa de Incentivo à Prática 
de Esporte e Lazer

• Espaços para a prática de esporte:  quadras 
poliesportivas, mini-ginásio, academia de 
musculação, junto ao CED (Centro de Educação 
Física e Desportos)

• Gratuidade para estudantes dos programas de 
auxílios.



Assessoria às Entidades 
Estudantis

• Orientar e acompanhar as atividades 
administrativas e de planejamento das entidades 
de representação estudantil da UFPR (Centros e 
Diretórios Acadêmicos, Atléticas e DCE).



Outros:
• Ônibus Intercampi - Transporte entre os campi 

para realização de atividades acadêmicas. 
Ônibus circulando, das 7h às 19h, entre os campi 
em Curitiba, de segunda a sábado;

• Programa de Atenção à Saúde do/a 
Estudante - Atendimento a nível de atenção 
primária, junto ao Centro de Atenção à Saúde / 
PROGEPE (CASA 3 - Politécnico e CASA 4 – 
Agrárias).



Programas Emergenciais – 
Inclusão Digital para Ensino 
Remoto Emergencial (ERE) 

• Empréstimo de notebooks: destinado a 
estudantes contemplados com os auxílios da 
PRAE ou não contemplados mas em condição de 
vulnerabilidade socioeconômica, que estejam 
cursando disciplinas vinculadas ao ERE (editais 
abertos conforme calendário das resolução CEPE/
UFPR)   



Programas Emergenciais – 
Inclusão Digital para Ensino 
Remoto Emergencial (ERE) 

• Alunos conectados: doação de chip de dados 
móveis de internet para celular, com 20gb 
renovados mensalmente, destinado a estudantes 
contemplados com os auxílios da PRAE e que 
estejam cursando disciplinas vinculadas ao ERE 
(editais abertos conforme calendário das 
resolução CEPE/UFPR)   



Programas Emergenciais 
decorrentes da Pandemia da 

COVID-19 

• Auxílio refeição emergencial: auxílio no valor de 
R$250,00 pago a estudantes contemplados com 
auxílio refeição (isenção de pagamento no RU) e 
auxílio moradia que estejam realizando 
atividades de caráter presencial na Universidade, 
vinculadas a pesquisa e/ou extensão.   



EQUIPE Multidisciplinar
UAPS: Unidade de Apoio Psicosocial

(Curitiba; Jandaia do Sul; Palotina/Toledo; CEM – Centro 
de Estudos do Mar – Pontal do Sul/Mirassol e 

Litoral/Matinhos – SEPOL)

Serviço Social
Pedagogia 
Psicologia



Psicologia
• Acolhimento Individual: demanda espontânea ou 

encaminhamento pela equipe multidisciplinar.
• Plantão de Apoio Psicológico (PA): acolhimento, 

orientação e encaminhamento. Trata-se de um 
atendimento pontual, sem a necessidade de 
agendamento anterior ou fixação de rotinas 
posteriores.

• Grupos de Apoio: formados a partir de questões 
recorrentes aos/às estudantes nos acolhimentos e 
atendimentos da equipe multidisciplinar.

• Atendimento individual: encaminhamento pela 
equipe multidisciplinar. 



Pedagogia
• O atendimento pedagógico acolhe a comunidade 

discente por demanda espontânea ou pelo 
encaminhamento de professores/as e 
coordenadores.

• Acompanhamento de estudantes com auxílios 
PROBEM que apresentem desempenho abaixo de 
75% de aprovação nas disciplinas.

• Auxílio pedagógico para as coordenações de 
curso. 



Serviço Social
• Análise de situação de vulnerabilidade social e 

econômica para inserção nos programas de 
auxílios e bolsas;

• Acolhimento de estudantes com demandas 
sociais;

• Atendimento aos/às estudantes com 
vulnerabilidade socioeconômica;

• Acolhimento de demandas sociais das 
Coordenações de Cursos e Direções de Setor.



Localização da PRAE

Localização: Rua 
Ubaldino do 
Amaral, 321



Contatos PRAE
www.prae.ufpr.br

h ps://www.facebook.com/praeufpr/

SEDE – Curi ba:  Rua Ubaldino do Amaral, 321

Contatos: (41) 3360-5004/5445            e-mail: prae@ufpr.br

E-mail UAPS Palo na/Toledo: uapspalo na@ufpr.br
E-mail UAPS Jandaia do Sul: uapsjandaia@ufpr.br

E-mail Setor Litoral (Ma nhos): sepol@ufpr.br
      


