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Instalação de Posto Avançado da PRAE no Campus do Vale 
A PRAE é uma grande aliada do estudante da UFRGS para minimizar o descompasso 

de origem acadêmica e origem financeira, pois o acolhimento destes estudantes é 

feito com programas de auxílios desenvolvidos com ofertas de moradia estudantil, 

alimentação, saúde, transporte, esporte, lazer e acompanhamento pedagógico-

psicossocial. A UFRGS possui cerca de cinco mil estudantes que recebem um ou mais 

benefícios do Programa de Benefícios PRAE. Tendo em vista que os cursos de 

Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Engenharia de Alimentos, 

Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Computação, 

Engenharia Hídrica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia 

Metalúrgica, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, História, Informática, Letras, 

Matemática, Química e Veterinária estão localizados no campus do vale e no campus 

da agronomia, nota-se grande demanda de atendimento/acolhimento nesta região. 

Portanto, colocando uma unidade da PRAE em outros locais diferentes do Campus 

Centro, facilita o atendimento aos alunos. Diante do exposto o objetivo principal deste 

trabalho é implantar um posto avançado da PRAE no campus do Vale para o 

acolhimento e posterior expansão dos serviços oferecidos aos estudantes da 

universidade. Realizou-se um levantamento do número de estudantes beneficiários 

nos diferentes campi e a possibilidade real de demanda na prestação de serviços. 

Levantou-se que um terço dos estudantes beneficiários são efetivamente alunos de 

cursos localizados no campus do Vale e Agronomia comprovando que haveria 

demanda de atendimento. O posto avançado foi implantado em uma sala devidamente 

equipada do ILEA, contando com profissionais da área da Pedagogia e da Assistência 

Social cumprindo assim as expectativas pretendidas.         

 


