
 

 

O perfil acadêmico da Moradia Estudantil CEU/FURG 

 

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE, através de suas 

coordenações de Bem Viver Universitário - CBVU e Alimentação, Alojamento e 

Transporte Estudantil - CAATE, sente orgulho ao divulgar neste site o 

levantamento do desempenho acadêmico dos moradores das Casas do 

Estudante Universitário - CEU/FURG em Rio Grande - RS. Como se pode 

visualizar nos gráficos apresentados, a maioria dos estudantes apresenta 

rendimento satisfatório, cumprindo os critérios previstos na Instrução Normativa 

do Acompanhamento Pedagógico 001/2016. 

A Diretoria de Assistência Estudantil - DAE, desde abril de 2017, conta 

com uma pedagoga para auxiliar os moradores das casas na demanda do 

acompanhamento pedagógico dos acadêmicos. É pertinente salientar que 

durante o ano letivo, são oferecidos plantões multiprofissionais nas CEUs para 
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atender com mais proximidade os moradores em suas necessidades 

pedagógicas, psicológicas e sociais. 

Os 33 (trinta e três) formandos da moradia estudantil no ano de 2017 

demonstram através da conquista da outorga de grau o quanto é importante 

investir em políticas públicas, acesso e permanência para estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica. Moradores/estudantes dos mais diversos 

cursos, de diversas etnias e identidades, moradores/estudantes que venceram 

a barreira da vulnerabilidade socioeconômica e que, se desprenderam das suas 

casas e familiares, ingressando nesse novo desafio da academia. 

Moradores/estudantes que se propuseram a conhecer o que não era 

conhecido e a se adaptar ao “mundo novo” que os aguardava, desbravando 

desse modo, a fronteira do que pode ser dito, escrito e ouvido, rompendo assim, 

com o bloqueio sócio cultural historicamente construído e mantido pela 

sociedade contemporânea. 

As políticas relacionadas à assistência estudantil são essenciais e esses 

investimentos contribuem para a mudança na vida dos graduandos, assim a 

Moradia Estudantil, contribuiu para a permanência de trinta e três moradores/ 

estudantes. Trinta e três sujeitos que superaram suas lutas e dificuldades 

conseguindo alcançar seu objetivo, ou seja, um diploma universitário. 

Trinta e três sujeitos, não serão mais como eram antes, hoje 1/2018, trinta 

e três sujeitos estão formados e dispostos a intervir na sociedade, de modo a 

transformar o meio em que está inserido. A PRAE parabeniza os estudantes e 

divulga os cursos desta universidade que formaram seus profissionais da área e 

suas respectivas moradias universitárias. 

 

Enfermagem – CEU Centro (1º semestre) 

2º semestre: 

Artes Visuais - CEU Hotel, CEU 145 e CEU Interna II 

Educação Física - CEU Indígena II e CEU 126 

Engenharia Civil - CEU 145 

Engenharia Civil Empresarial - CEU 145 

Ciências Contábeis - CEU Interna II 

Ciências Econômicas – CEU 145 

Direito - CEU Interna I, CEU 145 e CEU 126 



Matemática Aplicada - CEU 145 e CEU Hotel 

Letras - CEU 126 

Pedagogia - CEU Interna II, CEU 126 e CEU 145 

Engenharia Mecânica Empresarial- CEU 126 

Engenharia Mecânica Naval - CEU 145 

História - CEU 145 e CEU Interna II 

Ciências Biológicas - CEU Interna II e CEU Hotel 

Biblioteconomia - CEU Interna II 

Administração - CEU Interna II 

Química Licenciatura - CEU Centro 

 

Informamos que os atendimentos pedagógicos ou solicitações para 

planejamento de estudos com a atual pedagoga referência das CEUs podem ser 

solicitados no balcão da PRAE ou através do e-mail cbvu@furg.br. 

 


