
 

A Pró-reitoria de Políticas Estudantis (PRAE) é a Pró-reitoria que, em parceria com os demais órgãos 
da administração da UECE, é responsável pela gestão da política de assistência estudantil, voltada para 
estudantes de graduação, prioritariamente, aqueles(as) que se encontrem em situações de 
vulnerabilidade social. Entre as ações desenvolvidas pela PRAE, destacam-se a concessão de bolsas e 
benefícios de assistência estudantil; educação e assistência em saúde; ações afirmativas; apoio 
psicossocial; atividades de lazer, esportivas, socioeducativas e artístico-culturais.  

A PRAE também possui uma coordenadoria de bolsas e benefícios de assistência estudantil, sob 
coordenação da assistente social Rocemilda, que é responsável pelo CADFECOP, um cadastro de 
estudantes com renda familiar per capita (por pessoa da família) de até meio salário mínimo, realizado 
pela PRAE por meio de chamada pública no início de cada semestre letivo. Para realizar a inscrição é 
necessário que o estudante tenha o e-mail institucional e a senha. É importante que vocês tenham o 
hábito de consultar a página da UECE e verificar sempre o e-mail institucional, pois esta é a principal 
forma como nos comunicamos com vocês. 

As bolsas de assistência estudantil que a UECE oferece são financiadas ou com recursos do Tesouro 
Estadual (as chamadas bolsas custeio) ou com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
(FECOP) – daí o nome CADFECOP – por  meio do Programa de Bolsa Acadêmica de Inclusão Social 
(BSocial), do Governo do Estado do Ceará. 

Para terem acesso às bolsas financiadas com recursos do FECOP, pagas pela  Fundação Cearense de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), os(as) estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica devem estar necessariamente cadastrados no CADFECOP, 
comprovando tal situação de acordo com a Lei Complementar estadual nº 37, de 2003. 

Os(as) estudantes com cadastro aprovado no CADFECOP poderão participar de projetos de monitoria, 
iniciação científica, extensão, iniciação artística, além do Programa de Bolsas de Estudo e Permanência 
Universitária (PBEPU), que encaminha estudantes para realizar atividades em diversos setores 
administrativos da UECE.  

A PRAE, juntamente com a Reitoria da Uece, negocia neste momento de pandemia, com o governo do 
Estado, a prorrogação do prazo e a aquisição de novos chips, bem como de tablets, para 
acompanhamento das atividades acadêmicas remotas. No momento ainda não há previsão de 
aquisição desses equipamentos. Mas é disponibilizado, por meio do aluno on line, um cadastro para 
estudantes aprovados no CadFecop e para estudantes que ingressaram na UECE na condição de 
cotistas sociais e como pessoas com deficiência.  

Desse modo, caso já tenham cadastro aprovado no CadFecop ou tenham ingressado na Universidade 
por meio de cotas, vocês devem acessar o cadastro disponível no aluno on line para solicitação de 
chips e tablets, até o dia 24 de setembro de 2021, próxima sexta-feira.  

Caso não sejam cotistas ou ainda não possuam cadastro no CadFecop, inscrevam-se na Chamada 
pública, porque, posteriormente, poderemos reabrir o cadastro de solicitação de chips e tablets para 
estudantes recém ingressantes por cotas ou recém inscritos e aprovados no CadFecop.     

Os estudantes com deficiência podem acessar o aluno on line para atualizar informações sobre o tipo 
de deficiência, de modo que professores e coordenadores de cursos tenham ciência de sua situação e 
possam tomar as devidas providências. Ademais, por meio de projetos como o LEREI PRA VOCÊ, 



 

estudantes, professores e servidores poderão cadastrar-se como voluntários, junto à Secretaria de 
Acessibilidade, com quem trabalhamos em parceria, para ajudar pessoas com deficiência no 
acompanhamento das atividades acadêmicas.   

Contatos da PRAE:  sec.caes@uece.br (coordenadoria de bolsas e benefícios de assistência 
estudantil); caise.prae@uece.br (coordenadoria de atenção integral à saúde e ao bem-estar do 
estudante); ou ligar para 31019676 e 31019675. Também temos instagram da CAISE: @caise.uece. 


