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Resumo

Contatos

O Auxilio cabe oferecer condições para o atendimento das
necessidades de alimentação básica dos discentes da UFT, de
modo a contribuir para sua permanência e conclusão de curso.
Compete ao programa: Ampliar a estrutura de produção e
fornecimento de refeições a preço acessível aos discentes da
UFT; promover programas de reeducação alimentar junto aos
discentes; ofertar subsídio financeiro integral ou parcial,
referente ao valor da refeição, atendimento as necessidades
básicas do discente, conforme sua condição socioeconômica.

Diretoria de Alimentação e Moradia
Selma Carmo de Sousa
(Diretora)
(63) 3232-8211
dap@uft.edu.br

Cabe ao auxilio oferecer condições adequadas de moradia aos
discentes da UFT em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, de forma a permitir o desenvolvimento das suas
atividades acadêmicas e o pleno exercício de sua cidadania.
Compete ao programa contribuir com as despesas de moradia dos
discentes que apresentam situação de vulnerabilidade
socioeconômica e provenham de municípios externos à cidadesede de vinculação; estabelecer política de gestão para moradia
estudantil junto às entidades representativas dos discentes.

Diretoria de Alimentação e Moradia
Selma Carmo de Sousa
(Diretora)
(63) 3232-8211
dap@uft.edu.br

Programa Auxilio (Subsidio)
Alimentação
Modalidade Emergencial

Auxílio de natureza eventual e provisória, concedido de forma
excepcional, enquanto perdurar a situação geradora do caráter
emergencial, aos estudantes cujas condições de extrema
vulnerabilidade socioeconômica ponham em risco sua
permanência na Universidade.

Programa de Bolsa Permanência – PBP é uma ação do Governo
Federal de concessão de auxílio financeiro a estudantes
Programa Auxilio
matriculados em instituições federais de ensino superior em
Permanência MEC
situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes
indígenas e quilombolas. O recurso é pago diretamente ao
estudante de graduação por meio de um cartão de benefício.
Tem por finalidade a colaboração com o aperfeiçoamento
Programa Auxilio
acadêmico e permanência do estudante de graduação presencial
Permanência UFT
da UFT em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por
meio da oferta de subsídio financeiro no valor mensal de R$
400,00(quatrocentos reais).
O Programa de Apoio à Participação de Discentes em Eventos
Programa de
(PAPE) tem como finalidade incentivar a participação de
Apoio à Participação de
estudantes, regularmente matriculados em curso de graduação,
Discentes em Eventos (Pape) em eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos, culturais e
político-acadêmicos, internos e externos à UFT, de caráter
regional e nacional.
Programa de Esporte e Tem por finalidade instituir ações de educação esportiva,
Lazer.
recreativa e de lazer capazes de contribuir para o processo de
(Em andamento)
formação integral, melhoria da qualidade de vida e ampliação da
integração social da comunidade acadêmica.
Auxílio Atleta
(Em andamento)

Diretoria de Alimentação e Moradia
Selma Carmo de Sousa
(Diretora)
(63) 3232-8211
dap@uft.edu.br
Diretoria de Assistência Estudantil
José Inácio dos Santos Neto (Diretor)
(63)3232 8210
dae@uft.edu.br
www.uft.edu.br/proest
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Diretoria Esporte e Vida.
Michele Lobo Castilho (Diretor)
(63)3232 8594
uftesportes@uft.edu.br
www.uft.edu.br/esportes
O auxílio atleta é uma modalidade de apoio à permanência do Diretoria Esporte e Vida.
estudante na UFT e tem o objetivo de apoiar os discentes dos Michele Lobo Castilho (Diretor)
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Auxílio Saúde

cursos de graduação presenciais que são atletas de rendimento da
Universidade Federal do Tocantins, participantes das suas
seleções e que treinam regularmente, através de recurso
financeiro mensal num valor ainda a definir para auxiliar nas
suas despesas com a prática esportiva.
Tem como objetivo possibilitar o acesso dos alunos aos serviços
de atendimento à saúde mental, a fim de ampliar as condições de
permanência e diplomação dos estudantes beneficiários da
Assistência Estudantil, através de recurso financeiro mensal no
valor de R$350,00 para custear parte das despesas dos estudantes
com atendimento na área de saúde mental e gastos com
medicação.

Auxílio para participação em Tem por finalidade incentivar a participação dos estudantes
eventos esportivos.
regularmente matriculados em curso de graduação, em atividades
(Em andamento)
esportivas e contribuir para a melhoria do seu desempenho
acadêmico e em competições esportivas, viabilizando recursos
aos estudantes que possam cobrir parte dos custos para aquisição
de material esportivo, inscrições em competições, transporte,
hospedagem, alimentação e saúde durante eventos esportivos.

(63)3232 8594
uftesportes@uft.edu.br
www.uft.edu.br/esportes

Diretoria Esporte e Vida.
Michele Lobo Castilho (Diretor)
(63)3232 8594
uftesportes@uft.edu.br
www.uft.edu.br/esportes
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uftesportes@uft.edu.br
www.uft.edu.br/esportes

Programa de Integração dos Tem por finalidade criar condições para recepção e acolhimento Diretoria Esporte e Vida.
discentes ingressantes.
dos estudantes ingressantes, visando a sua integração ao meio Michele Lobo Castilho (Diretor)
(Em andamento)
acadêmico.
(63)3232 8594
uftesportes@uft.edu.br
www.uft.edu.br/esportes
* Documento atualizado em 29/9/2016.
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