CONHEÇA A PROAES
A
Pró-Reitoria
de
Assuntos
Estudantis – PROAES tem a missão
de garantir a democratização do
ensino através da promoção de
igualdade de oportunidades entre os
discentes da UFRA e oferecendo
estrutura mínima para subsidiar a
formação acadêmica. Suas ações
visam contribuir para a melhoria do
desempenho,
permanência
e
diplomação do discente em tempo
hábil, através de atendimentos
especializados,
encaminhamentos
para rede de serviços e de assistência
estudantil.
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
O Programa Nacional de Assistência
Estudantil-PNAES é uma politica de
assistência voltada para a garantia de
permanência e combate a retenção e
evasão acadêmica. É desenvolvida
através da concessão de auxílios
financeiros, por meio de editais, a
discentes
em
situação
de
vulnerabilidade e hiposufiência
socioeconômica e através do
Restaurante Universitário.

CONHEÇA A BIBLIOTECA
E SEUS SERVIÇOS
 Consultas e Empréstimos
 Treinamento de Usuários
 Solicitação de Ficha catalográfica
 Orientação de trabalhos acadêmicos com
base em normas da ABNT
 Consulta ao acervo e outras bases em outras
mídias: CD-room e DVD; acesso a internet;
consulta ao Centro de aprendizagem Virtual,
com hora marcada; digitação de trabalhos
acadêmicos; acesso a periódicos CAPES
 Levantamento Bibliográfico
 Sala de Reunião e Vídeo (hora marcada)
 Sala de Estudo em Grupo (hora marcada)
 Comutação Bibliográfica
 Bibliobreak no auditório da biblioteca, onde
são apresentados vídeos diariamente(filmes,
series, treinamentos de 13 às 14 hs)

A vida universitária é um
período de mudanças, autonomia,
responsabilidades e novos desafios.
Pensando em criar possibilidades de
suporte e desenvolvimento integral
dos
nossos
discentes,
em
comemoração ao Dia do Estudante,
a Biblioteca Central em Parceria
com a PROAES, promove um
Bibliobreak especial, no intuito de
oportunizar um momento de debate,
conhecimento e construção de
habilidades voltadas para a vida
acadêmica e profissional com apoio
de convidados que abordarão temas
voltados para o desenvolvimento de
habilidades
acadêmicas
e
desenvolvimento de carreiras.
ENDEREÇO BIBLIOTECA
Próximo ao R.U
Funcionamento 08:00 às 20:00 hs
Fone: (91) 3210-5129
Email: biblioteca@ufra.edu.br
Site:www.portalbiblioteca.ufra.edu.br

BIBLIOBREAK ESPECIAL

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DA
PROAES
 Atendimento Social

DIA DO ESTUDANTE
Data: 09 de Agosto de 2018
Horário:13 às 15 horas
Local: Auditório da Biblioteca
PROGRAMAÇÃO
13hs às 13hs45min- Estratégias
Gerenciamento de Carreira.

de

Facilitador: Alan Carlos Costa- Gestor de
RH, Pós Graduado em Gestão Empresarial
Desing de Carreiras colaborador da Faci
Wyden.
13hs45min às 14hs30min- Manejo de tempo
no ambiente acadêmico.
Facilitador: Augusto Calixto dos SantosPsicólogo em formação pela UFPA. Membro
do Laboratório de “Soluções Educacionais”
14hs30min às 15 hs- Debate
ATRAÇÃO MUSICAL
Data: 09 de Agosto de 2018

ENDEREÇO PROAES

Horário:12 às 13h30

Prédio Central, Ala C
Fone: (91) 3210-5161/3210-5105
E-mail: proaes@ufra.edu.br
Site: http://proaes.ufra.edu.br

Local: Restaurante Universitário-RU

Atendimentos que garantam a
democratização da permanência do
estudante na universidade através
do
enfrentamento
das
desigualdades
sociais
e
econômicas, assegurando o acesso
a serviços e renda, prioritariamente
a estudantes em vulnerabilidade e
hiposuficiencia socioeconômica.
 Atendimento Psicológico
Atendimentos individuais ou em
grupo, por demanda espontânea ou
encaminhada que consistem em
escuta qualificada, orientação,
encaminhamento para rede e
monitoramento das demandas.
Plantão
Psicológico:
todas
Segundas e Quintas de 09 às 12
hs e de 14 às 17 hs. Atendimentos
de demanda espontânea, sem
agendamento.
 Atendimento Pedagógico
Parceria
realizada
com
a
DAP/PROEN.

