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CAPITULO I – DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS 

 
Art. 1º: A Coordenadoria de Programas Sociais com o objetivo de cumprir suas 

atribuições, expressas no regimento da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 

Comunitários (PRAEC), aprovado pelo CUNI, por meio da Resolução CUNI nº 

081, de 13.12.2012, por meio desse Regulamento, estabelece sua identidade 

institucional, regulamenta os seus programas assistenciais, assim como os 

critérios de utilização dos mesmos. 

 
Art. 2º: A Coordenadoria de Programas Sociais tem como principais objetivos:  

§ 1º. Promover condições para que os estudantes possam desenvolver-

se em sua plenitude acadêmica, identificando aqueles de mais baixa condição 

socioeconômica e desenvolvendo programas que promovam mecanismos para 

permanência na Universidade. 

§ 2º. Promover condições que possibilitem a melhoria da qualidade geral 

de vida dos técnicos administrativo e dos professores da UFLA, através da 

oferta de atendimento de qualidade nas áreas de assistência social e 

psicologia. 

  

Art. 3º: De acordo com a Seção III do Capítulo 3 do Regimento Interno da Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários - PRAEC, aprovado pela 

Resolução CUNI nº 081 de 13.12.2012, são atribuições da Coordenadoria de 

Programas Sociais: 

I. pesquisar e receber as demandas da comunidade como subsídio 
para a definição de políticas sociais; 

II. elaborar e executar programas que visem à melhoria da qualidade 
de vida dos integrantes dos corpos docente, discente e técnico-
administrativo da UFLA; 

III. elaborar e executar programas que visem evitar a evasão de 
discentes de cursos e programas da UFLA, em decorrência de 
sua condição socioeconômica; 

IV. estabelecer, regulamentar e executar as normas de utilização dos 
serviços prestados pela Coordenadoria; 

V. avaliar e reformular os programas com vistas à crescente 
melhoria da qualidade dos serviços prestados; 

VI. encaminhar propostas para a capacitação e aprimoramento 
profissional dos servidores lotados na Coordenadoria; 

VII. realizar levantamentos e emitir relatórios sobre os serviços 
prestados pela Coordenadoria; 



VIII. assessorar o Pró-Reitor sempre que for solicitado; 
IX. realizar outras tarefas que lhe sejam pertinentes.  

 

Art. 4º: Os programas desenvolvidos pela Coordenadoria de Programas 
Sociais são: 

 
I. Programa de Atendimento Psicossocial Individual; 

II. Programa de Avaliação Socioeconômica de Estudantes de 

Graduação e Pós-Graduação; 

III. Programa de Bolsa Creche para Estudantes de Graduação; 

IV. Programa Bolsas Institucionais para Estudantes de Graduação;  

V. Programa de Qualidade de Vida no Campus. 

 

CAPITULO II – DO ACESSO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA 

COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS 

Art. 5º: Os programas desenvolvidos pela Coordenadoria de Programas 

Sociais são direcionados exclusivamente aos discentes dos cursos de 

graduação e pós-graduação, matriculados em cursos regulares e presenciais, 

docentes e técnico-administrativos do quadro da Universidade Federal de 

Lavras (UFLA). Cada programa possui regulamento próprio, aprovado pelo 

Pró-Reitor por meio de portaria.   

 
Art. 6º: A classificação de usuários dos programas de assistência estudantil 

desenvolvidos pela Coordenadoria de Programas Sociais assim como os 

desenvolvidos pelas demais Coordenadorias da Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis e Comunitários - PRAEC e outros órgãos e setores da Universidade, 

que tenham como critério a priorização de estudantes em condição de 

vulnerabilidade socioeconômica, se dará através de avaliação socioeconômica 

realizada por esta Coordenadoria e cujos critérios e demais normas estão 

normatizados em regulamento próprio do Programa de Avaliação 

Socioeconômica de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação. 

 

Art. 7º: O acesso aos programas de assistência comunitária desenvolvidos por 

esta Coordenadoria se dará mediante comprovação de que o servidor pertence 

ao quadro ativo da Universidade Federal de Lavras e que esteja de acordo com 



as normas específicas de cada um dos Programas desenvolvidos pela 

Coordenadoria. 

Art. 8º: Os regulamentos de cada um dos programas desenvolvidos pela 

Coordenadoria de Programas Sociais deverão constar como anexos deste 

regulamento e estar submetidos às normas de assistência estudantil dispostas 

no Capítulo IV do Regimento Interno do PRAEC, aprovado pela Resolução 

CUNI nº 081 de 13.12.2012. 

Art. 9º: É de responsabilidade da Coordenadoria cientificar todos os usuários 

dos programas desenvolvidos e das normas e regulamentos pertinentes. 

CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 10º: Novos programas assistenciais poderão ser criados a qualquer tempo 

e deverão ser aprovados pelo Pró-Reitor da PRAEC. 

 
Art. 11º: Os programas oferecidos são pessoais e intransferíveis. 

 
Art. 12º: Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador, ouvido o Pró-

Reitor, se for o caso. 

 
Art. 13º: O presente Regulamento somente poderá ser modificado por 

proposta da Coordenadoria de Programas Sociais e do Pró Reitor da Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CEPE ou do Conselho Universitário – CUNI. 

 
Art. 14º: Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Pró-

Reitor da PRAEC e revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


