AVALIAÇÃO DO SEGUNDO ANO DE
GESTÃO
{janeiro de 2018 a dezembro de 2019}

Decanato de Assuntos
Comunitários
CGCEU/DDS/DAC

DIRETRIZES DO PROGRAMA

PRINCIPAIS AÇÕES

1. Aprimoramento da política de
moradia estudantil de graduação.

1. Retomada da Gestão participativa na CEU (Casa do
Estudante Universitário); 2. Reformulação do normativo
de convivência da CEU com participação ativa dos
estudantes; 3. Reuniões quinzenais ou mensais entre
gestores CGCEU, DDS, DAC e estudantes representantes
da CEU; 4. Participação da equipe CGCEU em discussões
regionais e nacionais-FONAPRACE; 5. Apoio CGCEU, DDS
e DAC com auxílio viagem e aluguel de ônibus para
estudantes participarem de encontros regionais e
nacionais que discutem as políticas de assistência
estudantil nas IFES. 6. Confecção e divulgação do Manual
de orientação da Casa do Estudante.

2. Aprimoramento de projetos que
visam qualidade de vida aos
Beneficiários do Programa
Moradia CEU

1. Transferência do espaço da Academia de Musculação
da CEU (bloco B p/ A) e liberação de acesso 24h; 2.
Liberação de Espaço de Convivência – CEU; 3. Apoio ao
Projeto BICICEU realizado pelos estudantes; 4. Apoio à
realização de Sarau, evento cultural e Churras de final de
ano organizado pelos moradores; 5. Parceria CGCEU, DDS
e DAC com a FEF para disponibilização de vagas à
beneficiários no projeto “Viva Bem”(2018); 6. Apoio à
implementação da primeira Associação Atlética da
assistência estudantil; 7. Projeto plante um Ipê na CEU; 8.
Parcerias para reformulação do espaço verde (Horta,
plantas, árvores frutíferas, ampliação da agenda de
limpeza); 9. Voleibol no C.O. 10. Serenata de Natal na

CEU.

DIRETRIZES DO PROGRAMA

PRINCIPAIS AÇÕES

3. Projeto de acompanhamento
acadêmico e política de apoio aos
estudos e pesquisas acadêmicas
na CEU.

1. Realização de levantamento acadêmico por equipe
técnica CGCEU que visam orientações,
acompanhamentos e encaminhamentos acadêmicos
aos beneficiários da CEU que possuem dificuldades em
disciplinas; 2. Empréstimos de data show, netbooks e
liberação de acesso ao laboratório de informática 24h
aos beneficiários CEU; 3. Apoio aos estudantes por
meio de orientação ou mediação junto aos docentes da
UnB para a publicação de artigos sobre assistência
estudantil.

4. Implementação de ações para
promoção à saúde e bem-estar
dos beneficiários da moradia
estudantil – graduação e pósgraduação

1. Realização de roda de conversa com equipe técnica
CGCEU/DDS e estudantes, visando manutenção da
saúde mental; 2. Apoio às campanhas de saúde
(setembro – amarelo, outubro – rosa, novembro –
consciência negra e dezembro – vermelho); 3. Parceria
com o Polo de Prevenção de DST e Aids da UnB, para
campanhas sobre DST’s, HIV e aids e sobre consumo
descomedido de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas; 4.
Ampliação do atendimento primário por Psicólogo da
CGCEU e reforço na parceria (2018) com o Núcleo de
estudos, pesquisas e atendimentos em saúde mental e
drogas (Nepasd/UnB); 5. Ampliação da parceria com a
Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade
Universitária (Dasu); 6. Workshop “A arte de viver em
paz”.

DIRETRIZES DO PROGRAMA

PRINCIPAIS AÇÕES

5. Formulação e implementação de
políticas para qualificação profissional
e integração de estudantes
beneficiários ao mundo de trabalho.

1. Parceria CGCEU/DDS/DAC com o CDT/DPI para inclusão de
moradores CEU em capacitações, cursos extra curriculares,
orientações de carreira, vagas de estágio em empresas
encubadas e bolsas de pesquisa e extensão que visam a
produção científica sobre o tema (SEI 23106.049631/201881); 2. Parceria (2018) com o Instituto Brasil Adentro - curso
“Empreendedor do Futuro” aos estudantes da UnB com
vagas prioritárias aos beneficiários da DDS (link site UnB); 3.
Divulgação de vagas gratuitas externas à UnB para cursos de
concursos (GDF e Subsecretaria de Juventude) e aprendizado
de inglês (Casa Thomas Jefferson); 4. No 1°/2019 ocorreu o
curso “Poder da ação” na CEU.

6. Promoção da segurança nos
espaços da CEU

1. Instalações de 02 câmeras de segurança oficial da UnB
para monitorar a entrada/saída na CEU e estacionamento
C.O, e entre os blocos A e B (no espaço de arborização do
meio); 2. Instalações de câmeras de segurança provisórias
(webcams) nas entradas das portarias dos blocos A e B; 3.
Instalação de câmera de segurança (webcam) no
laboratório de informática, cabos de aço nos patrimônios e
controle de acesso de chave para a abertura 24h. 4.
Instalação provisórios de alarmes sonoros nas escadas de
emergências para evitar entrada irregular e uso indevido
do espaço. 5. No final de 2019, foram instaladas cerca de
16 câmeras de segurança (oficial UnB) em espaços de
circulação coletiva da CEU.

Ações não previstas
•

•

a. Ampliação de vagas CEU 2018 – Após reuniões técnicas com participação da
Coordenação do PPNE, houve ampliação de vagas em apartamentos adaptados
aos estudantes com deficiência e seus acompanhantes. De 04 vagas por
apartamento passaram para 06 vagas em 2°/2018. Na gestão atual, foram abertos
09 apartamentos ociosos que estavam pendentes de manutenções desde de 2015,
o que proporcionou a possibilidade de abertura de mais 36 vagas na CEU, além das
disponíveis no ano de 2018.
B. Eficiência energética 2019 – Aproveitando a oportunidade do projeto da FGA,
FT, PRC e CEB, a CGCEU articulou a instalação de multimedidor do consumo de
energia elétrica que monitora os Blocos A e B, visando eficiência energética por
meio do acompanhamento de consumo de energia na CEU.

Principais resultados
•
•

•
•

•
•

•

a. Melhoria da quantidade e qualidade das ações aos estudantes beneficiários do
Programa Moradia Estudantil;
b. Melhoria na relação com os estudantes representantes da CEU em vista da
participação na gestão e aumento de dialogo entre a CGCEU, DDS e DAC.
c. Aumento de demanda por atendimento técnico e administrativo em vista do
estreitamento nas relações entre os estudantes e a equipe CGCEU;
d. Inserção e adesão de estudantes da assistência estudantil em cursos de
capacitação extra curricular, visando a qualificação profissional e integração ao
mundo do trabalho;
e. Aumento da parceria com a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade
Universitária (Dasu), visando qualidade de vida e manutenção da saúde mental;
f. Os moradores passaram a utilizar de forma habitual os espaços de uso coletivo
da CEU, o que proporciona maior interação entre os colegas, qualidade de vida e
bem estar (espaço de convivência, academia, laboratório de informática e outros);
g. Ampliação das vagas na CEU em 2018 e utilização máxima das vagas nos
apartamentos em condições de uso no ano de 2019.

Desafios
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alinhamento das ações CGCEU com as diretorias vinculadas ao DAC e com os
outros decanatos (graduação, pós-graduação, extensão, etc);
Falta de recursos financeiros para implantação de projetos;
Estimular o protagonismo dos discentes, docentes, técnicos-administrativos,
entre outros, nas ações da CGCEU/DDS/DAC;
Melhorar a comunicação com a comunidade acadêmica, DAC e suas Diretorias;
Falta de pessoal na composição da equipe CGCEU e remanejamento de
profissionais para suprir necessidade na avaliação socioeconômica da DDS
(2017- 13 profissionais, 2018- 5 e 2019- 6);
Retomada dos serviços de manutenção e conservação, após o
descontingenciamento financeiro MEC;
Constantes quedas de energia CEB;
Encaminhamento dos casos de saúde mental para atendimento especializado;
Celeridade na ordens de serviços de manutenção na estrutura da CEU, bem
como, nos equipamentos e programas de uso da CGCEU.
Retomada da equipe de segurança e de dois porteiros noturnos na CEU.

Metas para 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar o quadro de servidores (adm. 04, TAE 01, psic. 02, AS 02 e est. Sup. 02)
Otimizar a força de trabalho para desenvolver política e ações voltadas ao acompanhamento,
permanência e diplomação dos estudantes da CEU;
Apresentar, discutir e aprovar nas instâncias colegiadas a proposta de resolução de regras de
convivência da CEU – graduação e pós-graduação;
Finalizar a instalação do sistema de videomonitoramento e biometria;
Manter esforços para oportunizar desenvolvimento/criação de ações do projeto de
qualificação profissional e integração dos beneficiários ao mundo de trabalho;
Retomar o projeto de paisagismo e urbanismo e lavanderia da CEU;
Reforçar as parcerias com o Polo de Prevenção de DST e Aids da UnB, para campanhas sobre
DST’s, HIV e aids e sobre consumo descomedido de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas;
Ampliar o atendimento primário por Psicólogo da CGCEU/DDS e reforçar a parceria com rede
interna UnB e rede pública externa;
Reformular o Manual do Morador com participação de comissão discente;
Trabalhar proposta de auto suficiência energética CEU;
2ª etapa do projeto plante um ipê na CEU.
Resgatar o apoio e funcionamento do Projeto BICICEU;
Implementar o sistema online de solicitações dos moradores;
Levantar e acompanhar o tempo de permanência dos beneficiários, visando a orientação e
abertura de novas vagas.

Metas de segurança para 2020
•

•

•

•

•
•
•

Fazer articulação e buscar o estreitamento na comunicação com instâncias superiores e setores
da UnB, no intuito de sensibilizar quanto à necessidade de priorizar os processos originados pela
Coordenação Geral da Casa do Estudante Universitário, que estão em andamento desde 2018,
que foram negados ou que não tiveram respostas;
Manter esforços para que ações de ameaças, desacatos ou intimidações aos profissionais e aos
moradores tenham resposta institucional mais dinâmica, visando apoio aos beneficiários,
servidores/colaboradores e disciplinamento às pessoas que desrespeitam os normativos internos
da UnB e do País;
Buscar parceria com o Corpo de Bombeiro Militar e PRC para fazer treinamento de primeiros
socorros e simulação de incêndio no espaço da CEU, com participação dos moradores, servidores
e colaboradores;
Demandar à PRC revisão habitual dos equipamentos de combate a incêndio na CEU e área de
segurança para saída de emergência (Extintores, hidrantes de emergência, portas e corrimãos das
saídas de emergência e outros);
Retornar o suporte do cargo de agente de segurança da CEU que foi retirado em abril de 2018;
Fazer campanha de conscientização aos moradores sobre questões de segurança e prevenções
dentro da CEU e no trajeto de acesso ao ICC e comércio da L2 norte;
Articular com a PRC para possibilitar a extensão do transporte intracampus do Campus Darcy
Ribeiro, aos finais de semana, atendendo os horários de refeições do Restaurante Universitário da
UnB. Muitos beneficiários relatam ter sofrido ações de marginais ou agressores no trajeto ao ICC
ou RU, quando o transporte Intracampus não passa durante os dias letivos e principalmente nos
finais de semana.

Informações gerais que envolvem custos,
demandas de atendimentos e quantitativo de
ordens de serviços
•

•

•

•

A CEU é um espaço de habitação destinado a beneficiários do Programa Moradia Estudantil
que apresentam situação de vulnerabilidade socioeconômica. A estrutura é composta por 90
apartamentos, sendo dois apartamentos adaptados aos estudantes com deficiências,
totalizando 360 vagas nos blocos A e B.
O valor do custo anual estimado de energia da CEU e Centro Olímpico (C.O), que possuem o
consumo conjunto (interligado), chegou a R$ 610.953,87 em 2018 e no ano de
2019 aumentou para R$ 687.420,34. (fonte: SEI 23106.002141/2020-36 - anexo 4872079;
Assunto: "contratação de concessionária de serviço público para fornecimento de energia
para os campi da UnB.")
O custo energético da CEU e C.O supera outros espaços da UnB que foram listados na tabela
de estimativas de custos em 2020, tais como: Estação experimental de Biologia, Planaltina,
Gama, Ceilândia - Centro metropolitano.
Além dos 360 moradores, a CEU recebe diariamente visitantes e pernoites, o que
sobrecarregam os custos gerais com a moradia. O total de visitantes, vivendo o espaço com
moradores em 2018, chegou a 8.940 e de pernoites 2.923, totalizando 11.863
pessoas utilizando a estrutura, além dos moradores. Já em 2019, foram registrados 9.591
visitantes e 3.371 pernoites, o que totaliza 12.962 pessoas convivendo na CEU, além dos 360
beneficiários.

DADOS QUANTITATIVOS 2018-2019
QUANTIDADE DE PERNOITES
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DADOS QUANTITATIVOS PSICOSSOCIAL
PSICÓLOGO ESCOLAR E ASSISTENTE
SOCIAL
CGCEU - Número de Atendimentos Psicossocial
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Obs. A maioria dos atendimentos efetivados por equipe técnica, requer acolhimento, encaminhamento e acompanhamento, sendo que grande parte,
demanda tempo e dedicação profissional para resolver as situações. Ainda, ocorreram situações que o Psicólogo foi designado para acompanhar
beneficiários em viagens para outros estados, apoiadas pela UnB.
Não houve controle de atendimento técnico em 2018/2019.1, tendo em vista que a CGCEU ficou por um período sem suporte de Assistentes Sociais no local.
Ainda, dentro da composição de atendimento técnico existem os seguintes tipos: demanda espontânea, troca de modalidade, levantamento acadêmico,
denuncia, atendimento em rede (interna e externa), psicossocial e demandas por chefia imediata ou Diretoria de Desenvolvimento Social.

DADOS QUANTITATIVOS ATENDIMENTO
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