Programas oferecidos pelo SOE:
Serviço de Orientação ao Estudante
Programa Bolsa de Apoio Discente
O Programa de Bolsa de Apoio Discente tem como objetivo proporcionar ao estudante a
oportunidade do desempenho de atividade laboral, visando a incorporação de hábitos
de trabalho intelectual e de melhor adaptação ao meio social. São normalmente atividades ligadas à rotina administrativa da Udesc. A bolsa de apoio discente, atualmente, é no
valor de R$ 460,00 mensais. A duração da bolsa de que trata esta Resolução será de um
ano, permitida uma única renovação por igual período, mediante assinatura de novo
termo de compromisso. A jornada a ser cumprida pelo bolsista será de 04 horas diárias e
de 20 horas semanais, compatibilizada com o horário da Instituição e com os horários do
respectivo curso. O processo de seleção dos bolsistas seguirá os seguintes critérios:
I - Carência sócio-econômica;
II - Habilidades específicas para a função;
III - Disponibilidade de horário.
Acesse a página www.udesc.br/cct/soe/programabolsa para mais informações.
Programa Permanência Estudantil - Programa de Auxílio Financeiro
aos Estudantes em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica - PRAFE
O PRAFE é parte integrante das ações de assistência estudantil que visam garantir
o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes. O Programa é composto pelos auxílios alimentação, moradia, transporte, emergencial e subsídio refeição.
O PRAFE é disponibilizado através de editais específicos. Para mais informações, leia
os editais e acompanhe as notícias.
Link da página: www.udesc.br/assistenciaestudantil/editaisprafe.
Atendimento Psicológico:
Os acadêmicos matriculados na UDESC, dispõe de forma gratuita de atendimento
psicológico, em forma de sessão de terapia breve. Os atendimentos são realizados através de um convênio com a UNIVILLE e a Faculdade Guilherme Guimbala/ ACE. Os interessados devem comparecer ao SOE para agendamento. O agendamento é pessoal.

Durante a suspensão das atividades presenciais devido à Pandemia,
as solicitações devem ser através do email: soe.cct@udesc.br

