
 
Cria e normatiza a Política de Assuntos 
Estudantis da Fundação Universidade 
do Estado de Santa Catarina – Udesc 
(PAE) 

 
 

TÍTULO I 
DA CONCEPÇÃO, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 
Art. 1º A Política de Assuntos Estudantis da Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc 
(PAE) ao reconhecer a educação como direito social voltado ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, visa 
garantir o acesso, a permanência, a diplomação e atendimento aos egressos, na perspectiva da 
inclusão social, educação em direitos humanos, com formação científica e filosófica ampliada, 
para a produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de 
vida.  
 
Parágrafo único: As ações que constituem a Política de Assuntos Estudantis da Udesc deverão 
ser instituídas por normatizações específicas, aprovadas em instâncias colegiadas, que 
contenham a presença de representantes estudantis, com direito a voz e voto. 
 
Art. 2º A PAE se orienta pelos seguintes princípios: 
I – ser a Udesc uma instituição social, laica, pública e gratuita, aberta às diferentes correntes 
de pensamento e que se orienta pelos princípios de liberdade de expressão, democracia, 
moralidade, ética, transparência, respeito à dignidade da pessoa e seus direitos fundamentais; 
II – ser a Udesc uma universidade comprometida com a cidadania e a socialização do saber, 
voltada à construção de uma sociedade democrática, plural e ética, com uma formação 
acadêmica humanística direcionada ao desenvolvimento integral dos estudantes;  
III – ser uma instituição de ensino superior que promove a inclusão social e étnica, respeitando 
a diversidade cultural;  
IV – ser uma universidade que busca contribuir para o desenvolvimento local, regional e 
nacional, visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade, com a busca da erradicação 
das desigualdades sociais;  
V – ser uma instituição social que prima pela igualdade de condições para a permanência e a 
conclusão de curso na instituição, garantindo a democratização do saber e a qualidade dos 
serviços prestados aos estudantes; 
VI – ser uma universidade que realiza suas funções finalísticas com respeito à dignidade do 
sujeito, à sua autonomia e à defesa dos seus direitos. 
 
Art. 3º A PAE é constituída por ações implementas e por implementar de assistência 
estudantil, de ações afirmativas, de diversidade e direitos humanos, de atendimento a 
formação integral dos estudantes e de atenção ao egresso, nos seguintes campos: pré-
vestibular comunitário, sistemas de cotas, moradia, alimentação, transporte, atenção à saúde, 
apoio pedagógico, inclusão digital, cultura, esporte, participação e aprendizagem de 
estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 
superdotação, superação da violência, preconceito e discriminação, promoção das atividades 
educativas em direitos humanos. 
 



Art. 4º As ações da Política de Assuntos Estudantis da Udesc obedecem aos princípios da 
isonomia nos processos de seleção e de respeito a autonomia política das instâncias 
consultivas e deliberativas da universidade, com vistas a inclusão social e o desenvolvimento 
regional a partir da educação em direitos humanos. 
 
Art. 5º A PAE se pauta pelos seguintes objetivos: 
I – democratizar as condições de acesso e permanência na universidade; 
II – minimizar os efeitos das desigualdades socioeconômicas, culturais, individuais e regionais 
no acesso, na permanência e na conclusão da educação superior;  
III – reduzir as taxas de retenção e evasão;  
IV – contribuir para a promoção da inclusão social, com valorização e respeito à diversidade 
pela educação, que venham a implementar uma cultura da cidadania na comunidade 
universitária; 
V – articular a área de assuntos estudantis com as demais políticas, ações e segmentos 
institucionais no campo administrativo e acadêmico, visando fortalecer a ações afirmativas e 
consolidar e expandir as ações de assistência estudantil; 
VI – estabelecer parcerias entre os segmentos de área da universidade e da sociedade civil 
para implantação de programas de assuntos estudantis; 
VII – aumentar as taxas de sucesso acadêmico dos estudantes;  
VIII – estimular a participação dos servidores e estudantes nos assuntos relativos à assistência 
estudantil, diversidade e ações afirmativas;  
IX – estruturar institucionalmente a educação em direitos humanos na Udesc; 
X – estabelecer mecanismos de acompanhamento dos egressos, visando a melhoria contínua 
da formação profissional e proporcionar ações sustentáveis à sociedade de modo geral; 
XI – produzir e divulgar estudos relativos à área de assuntos estudantis para subsidiar o 
planejamento das ações institucionais. 
 

TÍTULO II 
DO PÚBLICO E PROGRAMAS 

 
Art. 6º A Política de Assistência Estudantil destina-se aos estudantes regularmente 
matriculados nos cursos da UDESC e prevê ações específicas e outras de ordem prioritária para 
estudantes de cursos de graduação que se encontram em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica comprovada. 
§ 1º Para todos os estudantes regularmente matriculados em cursos no semestre letivo na 
Udesc serão oferecidos serviços, programas, projetos e ações de caráter universal, sem a 
exigência de critérios socioeconômicos. 
§ 2º Para os estudantes regularmente matriculados em cursos no semestre letivo na 
graduação da Udesc que possuem situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada, 
serão ofertados programas, projetos e ações específicas ou prioritárias, incluindo o pagamento 
de auxílios socioeconômicos e bolsas acadêmicas. 
§ 3º Os estudantes de cursos de graduação terão prioridade no atendimento de área pela 
instituição, sendo que os alunos de cursos pós-graduação poderão ser igualmente beneficiados 
com ações de programas específicos, comprovada a situação de vulnerabilidade 
socioeconômica e/ou que atendam aos critérios determinados por resolução e edital. 
 
Art. 7º As informações de acesso aos benefícios institucionais destinados aos candidatos ao 
ingresso na universidade, estudantes e egressos deverão ser de domínio público e 
apresentadas de forma transparente nas resoluções e editais dos programas que compõem a 
Política de Assuntos Estudantis da Udesc, bem como através da divulgação obrigatória em 
sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet) das Unidades de Ensino da Udesc e 
da Secretaria de Assuntos Estudantis. 



 
Art. 8º A Política de Assistência Estudantil é composta por um conjunto de programas que 
envolvem pagamentos de auxílios, bolsas acadêmicas, ações e serviços acadêmicos das 
diferentes áreas da assistência estudantil, os quais são gerenciados pela Secretaria de Assuntos 
Estudantis, sem prejuízo de outras ações acadêmicas específicas serem geridas por outras Pró-
Reitorias. 
 
Paragrafo único.  Sempre que necessário, o estudante poderá ser convocado para para 
atualizar informações ou prestar esclarecimentos sobre suas condições socioeconômicas e 
situação acadêmica, devendo o não comparecimento ser justificado, sob pena de suspensão 
do atendimento do estudante em programas da Política de Assuntos Estudantis. 
 
 

CAPÍTULO I 
DIVERSIDADE, AÇÕES AFIRMATIVAS E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 
Art. 9º A temática da diversidade, das ações afirmativas e da educação em direitos humanos 
serão concretizadas através de programas: 
I – Programa Pré-Vestibular Comunitário: norteado pelo Programa Pré-Vestibular Comunitário 
da Udesc, a oferta de vagas é facultativa aos Centros de Ensino da Universidade e 
condicionada por seleção socioeconômica; 
II – Programa de Ações Afirmativas: norteado pelo Programa de Ações Afirmativas da Udesc, 
constitui-se em instrumento de acesso e de a permanência na universidade por meio de 
sistema de cotas e visa a promoção da inclusão social e étnica; 
III – Programa de Inclusão: norteado pela Política de Inclusão da Udesc, visa a integração à 
universidade de sujeitos marcados por atributos identitários, historicamente subordinados nas 
relações de poder social (idosos, mulheres, negros, negras, indígenas, portadores de 
necessidades especiais, gays, lésbicas, travestis, transexuais, transgêneros), a representação 
positiva desses sujeitos nas políticas de ensino, pesquisa e extensão, assim como a 
incorporação curricular da história, cultura e singularidades desses grupos como estratégia na 
mudança de mentalidades voltadas a minimização das desigualdades sociais, do combate as 
formas de preconceitos, violência e desrespeito das diferenças individuais e coletivas. 
IV – Programa de Educação em Direitos Humanos: norteado pelo plano de atividades em 
ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência universitária e comunitária, instituído pela 
Udesc em razão de sua adesão ao Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à 
Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos. 
 

CAPÍTULO II 
ASSISTENCIA ESTUDANTIL 

Art. 10. As ações de assistência estudantil e de ordem comunitária serão concretizadas através 
de programas: 
I – Programa de Auxílio Financeiro aos Estudantes: destinado aos estudantes com 
vulnerabilidade social comprovada através de procedimento de seleção socioeconômica; 
II – Programas Universais: destinados aos estudantes em geral e não condicionadas por 
seleção socioeconômica, a exemplo da oferta de assistência institucional na área psicológica, 
pedagógica, social e psicopedagógica, bem como o acompanhamento educacional de pessoas 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e 
com necessidades educacionais específicas; 
III – Programas Complementares: destinados aos estudantes em geral ou condicionados por 
seleção socioeconômica, cultural e esportiva, consoante ao interesse da universidade no 
aperfeiçoamento e expansão do atendimento de demanda da área de assuntos estudantis, a 
exemplo das ações culturais e esportivas desenvolvidas pela Udesc. 



 
§1º Os estudantes com vulnerabilidade social serão beneficiários dos Programas de Assistência 
Estudantil, desde que regularmente matriculados e dispondo de com renda familiar mensal 
per capita de até 1,5 salários mínimo vigente no país. 
 

CAPÍTULO III 
EGRESSO 

 
Art. 11. O atendimento ao egresso será concretizado através de programa: 
I – Programa de Acompanhamento de Egressos: norteado pela Política de Egressos da Udesc, 
destina-se aos estudantes de graduação que receberam a outorga de grau, os portadores de 
diploma dos cursos de pós-graduação (stricto sensu) - Doutorado e Mestrado, bem como os 
portadores de certificado dos cursos de pós-graduação (lato sensu) – Especialização, ofertados 
por esta universidade. 
 
 

TÍTULO III 
DA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA E COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS 

 
Art. 12. A Secretaria de Assuntos Estudantis é um órgão suplementar superior, com estrutura 

própria, vinculado e subordinado ao Gabinete do Reitor, com um secretário designado pelo 

Reitor. 

Parágrafo único: Funciona junto à Secretaria de Assuntos Estudantis o Comitê de Assuntos 

Estudantis, órgão consultivo permanente de assessoramento, normatizado pela Política de 

Assuntos Estudantis. 

Art. 13. São atribuições da Secretaria de Assuntos Estudantis: 

I – cumprir e fazer cumprir a Política de Assuntos Estudantis da Udesc;  

II – elaborar plano de trabalho quadrienal, articulando-se com os segmentos interessados, 

tendo por finalidade mobilizar recursos humanos, materiais, científicos, culturais internos e 

externos à instituição em benefício da comunidade estudantil; 

III – coordenar as políticas e ações e representar a instituição na área de assuntos estudantis; 

IV – oferecer suporte na área de assuntos estudantis aos centros; 

V – manter repositório de dados na área de assuntos estudantis; 

VI – fomentar e manter convênios e parcerias com entidades congêneres com vistas ao 

desenvolvimento e valorização da área; 

VII – propor, apoiar e realizar eventos na área de assuntos estudantis; 

VIII – promover a integração dos segmentos discente, docente e técnico universitário da 

Universidade; 

IX – divulgar as políticas e ações na área de assuntos estudantis; 

X – expedir atos normativos, na esfera de sua competência; 

XI – exercer outras atribuições determinadas e delegadas pelo Reitor. 

 

Art. 14. A Secretaria será composta por três setores a saber:  

a) Setor de Assistência Estudantil; 

b) Setor de Assuntos Comunitários;  

c) Setor de Diversidade e Direitos Humanos.  

 



Parágrafo único: Os setores poderão ainda ser compostos por núcleos voltados ao 

desenvolvimento de seus segmentos de atuação. 

 

Art. 15. Cabe aos setores da Secretaria de Assuntos Estudantis: 

I – Setor de Assistência Estudantil:  

a) gerenciar os editais de oferta de auxílios e subsídios destinados aos estudantes com 

vulnerabilidade social comprovada através de procedimento de seleção socioeconômico, bem 

como editais universais de bolsas e outros pagamentos a bem do desenvolvimento das 

atividades estudantis; 

b) gerir e apoiar ações destinadas à comunidade acadêmica no campo pedagógico, 

psicológico, na área de saúde e de assistência social;  

c) gerir o cadastro socioeconômico do corpo discente da Udesc, a fim de manter um banco de 

dados dos estudantes a serem atendidos em programas, projetos, benefícios que dependam 

da avaliação socioeconômica; 

d) representar a instituição junto aos fóruns de assuntos estudantis; 

e) auxiliar nas pesquisas da Assistência Estudantil. 

II – Setor de Assuntos Comunitários:  

a) divulgar as políticas e ações na área de assuntos estudantis; 

b) apoiar e organizar eventos culturais, desportivos, sociais, de saúde e outros de interesse da 

comunidade estudantil e da instituição;  

c) estimular as atividades associativas dos discentes, por intermédio do movimento estudantil, 

das atléticas, empresas juniores e outras estruturas de representação estudantil; 

d) executar e apoiar a efetivação do Programa de Acompanhamento de Egressos da Udesc; 

e) executar e apoiar as ações de inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades 

educacionais específicas; 

f) prestar atendimento social, psicológico e pedagógico e auxiliar na divulgação dos serviços de 

assistência estudantil. 

III – Setor de Diversidade e Direitos Humanos:  

a) apoiar o Programa de Pré-vestibular da Udesc;  

b) gerenciar a execução das Políticas de Inclusão e Ações Afirmativas da Udesc; 

c) gerenciar as políticas e ações em Direitos Humanos nas áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão 

e Gestão Universitária, indispensáveis à criação por parte do discente de uma consciência de 

direitos e deveres do cidadão e do profissional. 

 

Art. 16. O Comitê de Assuntos Estudantis, órgão consultivo permanente de assessoramento 

vinculado à Secretaria de Assuntos Estudantis, será constituído: 

I – pelo secretário de assuntos estudantis, na condição de presidente do Comitê de Assuntos 
Estudantis; 
II – por dois coordenadores de assuntos estudantis indicados via eleição entre seus pares, 
representando o conjunto de centros de ensino da universidade; 
III – por um representante indicado por cada uma das Pró-Reitorias da universidade; 
IV – por dois técnicos universitários indicados pelo Conselho Universitário da Udesc; 
V – por dois estudantes indicados pelo Diretório Central dos Estudantes da Udesc; 
VI – por um estudante indicado pela União Catarinense dos Estudantes (UCE). 
 
Art. 17. O Comitê de Assuntos Estudantis possuirá Regimento Interno próprio definido pelo 
próprio Comitê, que deverá considerar na letra da normativa os regramentos presentes na 



Política de Assuntos Estudantis e demais instrumentos regulamentares relativos à área de 
assuntos estudantis internos e externos à Udesc.  

 
Art. 18. Compete ao Comitê de Assuntos Estudantis:   
I – estabelecer interface direta com as demais Pró-Reitorias da Universidade;   
II – revisar a Política de Assuntos Estudantis da Udesc; 
III – formular e avalizar novos programas na área de assuntos estudantis;  
IV – propor normas, critérios e procedimentos de seleção e distribuição de auxílios e 
acompanhar os programas na área de assuntos estudantis; 
V – solicitar estudos e pareceres técnicos, constituindo comissões e grupos de trabalho, 
voltados ao aprimoramento e expansão da área de atuação; 
VI – propor o planejamento orçamentário para a área de assuntos estudantis; 
VII – participar em conjunto da Secretaria de Assuntos Estudantis do planejamento das 
atividades da área de atuação;  
 

TÍTULO IV 
DA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
Art. 19. A gestão da Política de Assuntos Estudantis será realizada em cada Unidade de Ensino 
da Udesc, que deverá ter em sua estrutura organizacional uma Coordenadoria de Assuntos 
Estudantis, preferencialmente ligada a Direção Geral do Centro, posto que as ações da área de 
assuntos estudantis perpassam o ensino, a pesquisa e a extensão, não se filiando 
especificamente a nenhuma das áreas finalísticas da universidade.  
 
Parágrafo único: Compete a unidade de ensino: a) garantir a constituição de equipe 
multiprofissional de atendimento aos estudantes; b) respeitando as especificidades da unidade 
de ensino e as ausências na normativa de assuntos estudantis, propor ações interventivas de 
ordem complementar primando pela qualificação do atendimento às demandas dos 
estudantes, desde que chanceladas pelo Comitê de Assuntos Estudantis da udesc; c) organizar 
juntamente com as entidades estudantis fóruns de discussão locais sobre a política e as ações 
na área de assuntos estudantis. 
  
Art. 20. O acompanhamento sistemático e contínuo da Política de Assuntos Estudantis é de 
responsabilidade da Coordenadoria de Assuntos Estudantis de cada unidade de ensino, 
devendo haver registro do desenrolar das ações na forma de relatórios, observando os 
critérios de eficácia, eficiência e efetividade, sendo que informações de área poderão ser 
demandadas pela Secretaria de Assuntos Estudantis ou pelo Comitê de Assuntos Estudantis da 
Udesc.  
  
§ 1º O acompanhamento sistemático e contínuo pela Coordenadoria de Assuntos Estudantis 
não dispensa do ato avaliativo a participação de representante indicado pelas entidades 
estudantis em cada unidade de ensino. 
 
Art. 21. Deve primar a Secretaria e Comitê de Assuntos Estudantis por práticas de estímulo a 
participação da comunidade acadêmica no processo de formulação, execução, monitoramento 
e avaliação da Política de Assuntos Estudantis da Udesc.  
 

TÍTULO VI 
DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS 

 
Art. 22. A Udesc e, por conseguinte, as Unidades de Ensino deverão prover os recursos 

humanos, materiais e financeiros, incluindo espaços físicos adequados, equipamentos, equipes 



multiprofissionais e dotação orçamentária para o desenvolvimento eficaz das ações de que 

trata a presente Resolução, respeitada a disponibilidade orçamentário-financeira própria da 

Universidade e outras fontes. 

Art. 23. Deverá a Secretária de Assuntos Estudantis, conjuntamente com as coordenadorias de 

área nos centros, priorizar ações de contratação de produtos e serviços em sinergia com 

outros segmentos administrativos da Udesc, buscando soluções em parceria, com ganhos 

gerenciais e financeiros para a instituição. 

Art. 24. Caberá a gestão da área na universidade articular prioritariamente os serviços 

relativos aos assuntos estudantis da Udesc com a rede externa à instituição de serviços 

públicos de ordem municipal, estadual e federal. 

Art. 25. Poderá ser concedido o aumento real do valor e a ampliação do quantitativo dos 
auxílios financeiros ofertados aos estudantes, a qualquer tempo e em caráter excepcional, 
mediante solicitação do ordenador primário, com aval do ordenador secundário, devidamente 
aprovada pelo Consad.  
 
Parágrafo único: As despesas referentes ao Programa de Auxílio Financeiro aos Estudantes em 

Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica (PRAFE) correrão à conta das dotações 

orçamentárias anualmente consignadas à Secretária de Assuntos Estudantis pela 

administração central da Udesc, observadas as condições orçamentárias da Universidade e a 

aprovação pelo Consad, portanto, sem qualquer impacto orçamentário-financeiro às Unidades 

de Ensino da Udesc. 

Art. 26. O financiamento da Política de Assuntos Estudantis está vinculado às dotações 

orçamentárias anualmente consignadas pela administração central da Udesc à Secretária de 

Assuntos Estudantis, mas aberto a parcerias e convênios. 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 27. Os Programas descritos na presente Política são prioritários, não consistindo em 

impedimento para a criação de novas ações. 

Art. 28. A implementação de todos os programas dispostos nesta resolução fica condicionada 

à disponibilidade de recursos orçamentários-financeiros e humanos. 

Parágrafo único. Fica facultado à Secretaria de Assuntos Estudantis o direito de suspender ou 

cancelar o pagamento dos auxílios na hipótese de dotação orçamentária insuficiente ou não 

disponibilizada. 

Art. 29. As situações não previstas nesta Resolução serão solucionadas pela Secretaria de 

Assuntos Estudantis com a anuência do Comitê de Assuntos Estudantis da Udesc.  

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor a partir da sua publicação.  

 
 

Florianópolis, XX de XXXXXXX de 20XX. 
 
 


