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CAPITULO I  

 DA COORDENADORIA 

 
Art. 1º - A Coordenadoria de Moradia e Alimentação, no intuito de cumprir as 

suas atribuições que lhe compete, dispostas no regimento da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC), aprovado pela Portaria 1.706 de 

10 de dezembro de 2012 e referendada pela Resolução do CUNI número 081 

de 13 de dezembro de 21012, estabelece sua identidade institucional, 

regulamenta os seus programas assistenciais, assim como os critérios de 

utilização dos mesmos. 

 
Art. 2º - A Coordenadoria de Moradia e Alimentação tem como Missão:  

Parágrafo único - “Prever o envolvimento da universidade objetivando a 

formação de profissionais agentes transformadores da sociedade, contribuindo 

na melhoria da qualidade de vida das pessoas, corroborando para evitar 

evasões nos cursos, proporcionando melhor aproveitamento nas atividades 

pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão”.  

 
Art. 3º - Define-se como Visão desta Coordenadoria:  

Parágrafo único - “Ser reconhecida pela comunidade universitária por seu 

comprometimento com assistência à moradia e alimentação, considerando as 

finalidades sociais, humanas e de desenvolvimento nacional no meio 

educacional”.  

 
Art. 4º - Os Valores que norteiam esta Coordenadoria são:  

Ética; humanização na relação servidor-usuário; integração com a comunidade; 

respeito ao meio ambiente; compromisso e comprometimento profissional e 

social; diligência; valorização da vida e da saúde; trabalho em equipe. 

 
CAPITULO II  

 DA FINALIDADE 

 
Art. 5º - Compete à Coordenadoria de Moradia e Alimentação 

I - Coordenar os programas de Moradia Estudantil e Alimentação direcionados 

a todos os segmentos da Universidade Federal de Lavras priorizando os 
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estudantes avaliados como sendo de maior vulnerabilidade sócio-econômica a 

fim de corroborar no atendimento a suas necessidades básicas;  

II - prestar informações e orientações aos moradores da Moradia Estudantil da 

UFLA, buscando assessoria quando necessário; 

III - receber e assessorar os moradores em suas reivindicações, quando 

pertinentes; 

IV - estudar e executar programas de apoio à moradia e alimentação aos 

estudantes que residem ou não na Moradia Estudantil; 

V - assessorar a PRAEC - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários 

na previsão de gastos e estabelecimento das taxas inerentes às refeições 

servidas no Restaurante Universitário; 

VI - supervisionar o setor de arrecadação que é responsável pela carga e 

recarga de créditos no cartão de acesso ao Restaurante Universitário; 

VII - apresentar à PRAEC propostas que visam à crescente melhoria da 

qualidade dos serviços prestados a todos os segmentos da UFLA ; 

VIII - promover a capacitação e aprimoramento profissional dos servidores 

lotados na Coordenadoria por meio do encaminhamento de proposta de 

treinamento aos órgãos competentes; 

IX - assegurar uma política de assistência habitacional e alimentar aos 

estudantes da UFLA, (priorizando os estudantes avaliados como de maior 

vulnerabilidade sócio-econômica) que favoreça, ao mesmo tempo, o 

desempenho acadêmico e a organização livre, consciente, responsável e 

participativo destes, nas decisões dentro e fora da universidade; 

Parágrafo único - Os critérios para admissão dos estudantes em qualquer dos 

programas de assistência estudantil desenvolvidos pela Coordenadoria de 

Moradia e Alimentação têm por base a avaliação socioeconômica realizada 

pela Coordenadoria de Programas Sociais/PRAEC, sendo a concessão 

vinculada aos critérios estabelecidos por legislação própria. 
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CAPITULO III 

 DOS PROGRAMAS 

 

Art. 6º - Os programas assistenciais oferecidos pela Coordenadoria de Moradia 

e Alimentação são: 

I. Programa de moradia Estudantil; 
II. Programa de Alimentação (Restaurante Universitário). 
 

Parágrafo único - Os programas têm regulamentos próprios (anexos I e II). 

 

CAPÍTULO IV  

 DAS ATIVIDADES 

 
Seção VII - Do Cargo de Coordenador  

 
Art. 7º - As atribuições do Coordenador, designado de acordo com o 

Regimento Interno da PRAEC, estão listadas no regimento da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC). 

 
 

CAPÍTULO V  

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 8º - Novos programas assistenciais poderão ser criados a qualquer tempo 

e deverão ser aprovados pelo Pró-Reitor. 

 
Art. 9º - O presente Regulamento somente poderá ser modificado por proposta 

da Coordenadoria de Moradia e Alimentação e Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis e Comunitários. 

 
Art. 10º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários, revogadas as disposições 

em contrário. 


