
O QUE É A SUPEREST

A Superest é uma parte da estrutura da reitoria vol-
tada especificamente às políticas estudantis, que 
visam a permanência com qualidade das/os estu-
dantes e que foram conquistadas através de déca-
das de lutas do ME (movimento estudantil). Recen-
temente, a Superintendência tem buscado expandir 
sua atuação para além da assistência a situações de 
aguda vulnerabilidade de alunas/os de graduação. 
Entendemos que as políticas estudantis devem ter 
por objetivo garantir um ambiente acessível e de 
acolhimento, participação, diversidade, debate, bem
-estar e permanentemente em combate a todas as 
formas de violência e opressão. Uma parte de nos-
so trabalho é a implementação do PNAES (Progra-
ma Nacional de Assistência Estudantil), uma política 
de caráter nacional. Os recursos destinados a este 
programa tem estado muito aquém das necessida-
des e ainda foram reduzidos para 2017. São quase 
totalmente destinados ao pagamento de bolsas. 
Procuramos, no entanto, tanto pela utilização de re-
cursos do orçamento geral da Universidade, quan-
to pela articulação de suas estruturas, impulsionar 
nossos propósitos. As políticas que construímos são 
não apenas voltadas para as/os estudantes, elas são 
também elaboradas, discutidas e pactuadas com 
vocês, através tanto de seus representantes eleitos 
em diversas comissões (a exemplo da CAE, comissão 
de Assistência Estudantil do Conselho Universitá-
rio), como no diálogo direto e cotidiano que desen-
volvemos nas diferentes frentes. Apostamos numa 
Universidade profundamente democrática, em que 
todas/os possam realizar seus sonhos e, ao mesmo 
tempo, contribuir para a construção do conhecimen-
to a serviço das maiorias sociais e dos povos. 

COORDENAÇÃO SUPEREST
E-mail: superest@superest.ufrj.br
Endereço: Sala 1 da Decania do CCMN – Cidade 
Universitária

DIVISÃO DE APOIO AO ESTUDANTE (DAE)
E-mail: dae@superest.ufrj.br
Endereço: Auditório de Geotecnia no prédio anexo da 
Coppe – Centro de Tecnologia – Cidade Universitária

DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (DECULT)
E-mail: decult@superest.ufrj.br
Endereço: Módulo localizado na Prefeitura Univer-
sitária, ao lado do SINTUFRJ. – Cidade Universitária

DIVISÃO DE INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E ASSUN-
TOS COMUNITÁRIOS (DINAAC)
Telefone: (21) 3938-0101
E-mail: dinaac@superest.ufrj.br
Endereço: Largo Wanda de Oliveira – Cidade  
Universitária

DIVISÃO DE SAÚDE DO ESTUDANTE (DISAE)
Telefone: (21) 3938-0715
E-mail: disae@superest.ufrj.br
Endereço: Módulo localizado na Prefeitura Univer-
sitária, ao lado do SINTUFRJ. – Cidade Universitária

DIVISÃO DE RESIDÊNCIAS ESTUDANTIS (DIREST)
Telefone: (21) 3938-0101
E-mail: residencia1@superest.ufrj.br
Endereço: Largo Wanda de Oliveira – Cidade  
Universitária

PÓLO SUPEREST – MACAÉ
Telefone: (22) 2141-4009
E-mail: assistenciaestudantil@macae.ufrj.br
Endereço: Polo Universitário Macaé - Bloco C - sala 102  

UNIVERSIDADE fEDERAL 
DO RIO DE jANEIRO

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE
POLÍTICAS ESTUDANTIS

http://superest.ufrj.br



PROGRAMA DE BOLSAS

A Divisão de Apoio ao Estudante (DAE) é respon-
sável por coordenar e implementar o programa de 
bolsas da Superest. O programa é composto pelas 
seguintes modalidades de bolsas:

Bolsa Auxílio (BAUX) - Consiste em uma bolsa de 
assistência financeira no valor de R$460,00 men-
sais acrescido de auxílio transporte de R$150,00. A 
bolsa é destinada a estudantes de primeira gradu-
ação presencial e utiliza critérios socioeconômicos 
na avaliação. A seleção é realizada semestralmen-
te através de edital e a renovação é anual.

Bolsa Acesso e Permanência (BAP) – Benefício 
no valor de R$460,00 acrescido de auxílio trans-
porte variável. É destinado aos/às ingressantes 
na modalidade Ação Afirmativa, com renda fa-
miliar per capta de até 1,5 salário mínimo e que 
tenha cursado o Ensino médio integralmente 
em escola pública. Possui vigência de 1 (um) 
ano letivo e não requer processo seletivo. As 
orientações de requisição da bolsa são divulga-
das semestralmente.

Bolsa Moradia Emergencial (BME) - Desde 2013, 
em função de reformas no prédio da Residência 
Estudantil, o Benefício Moradia foi substituído 
por um Auxílio Moradia Emergencial de caráter 
provisório, no valor de R$1.260,00 mensais, de 
forma a custear a moradia do estudante benefi-
ciário. A seleção é realizada semestralmente atra-
vés de edital e a renovação é anual. 

SAÚDE

A Divisão de Saúde do Estudante (DISAE) tem o ob-
jetivo de acompanhar ações de prevenção, promo-
ção e tratamento na área da saúde realizadas nas 
Unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ e outras 
Instituições. A DISAE não é um posto de saúde ou 
um ponto de atendimento de urgências e emer-
gências, mas uma estrutura voltada à melhoria das 
condições de saúde da comunidade estudantil, que 
busca também oferecer acolhimento e encaminha-
mentos para dificuldades de saúde psíquica e física 
que afetam a vida acadêmica das/os estudantes.

ACESSIBILIDADE

A Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Assuntos 
Comunitários (DINAAC) busca integrar e promover 
ações que permitam a construção da igualdade 
através da viabilização do acesso e garantia da per-
manência aos espaços físicos, ao ensino e à produ-
ção do conhecimento científico e tecnológico, tor-
nando a UFRJ uma instituição inclusiva e acessível 
a todas/os as/os cidadãs/ãos. 

ESPORTE, CULTURA E LAZER 

A Divisão de Cultura, Esporte e Lazer (DECULT) através 
da promoção de atividades nestas áreas de atuação, 
busca aumentar a integração, a qualidade e a dignida-
de da presença das/os estudantes na Universidade. As 
atividades culturais e esportivas são compreendidas 
como essenciais à construção de um ambiente pro-
fundamente democrático, que combate permanente-
mente todas as formas de violência e de opressões. As 
e os estudantes são entendidos como proponentes e 
organizadoras/es de muitas destas atividades.    

MORADIA 

Existe apenas uma Residência Estudantil que fun-
ciona hoje com 252 vagas, um número que a Uni-
versidade reconhece como sendo muito inferior às 
necessidades. Para breve está prevista a inaugura-
ção de mais uma residência, esta com 164 vagas, 
também no campus do Fundão. 

OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA UFRJ:

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU)

O Sistema de Alimentação da UFRJ é composto 
pelo RU Central e outros dois RUs satélites lo-
calizados na Faculdade de Letras e no Centro de 
Tecnologia, todos no campus da Cidade Universi-
tária. Conta ainda com um sistema emergencial de 
distribuição de refeições no IFCS/IH e no campus 
da Praia Vermelha (no qual em breve contaremos 
com um RU permanente). O preço da refeição é de 
R$ 2,00 para estudantes, sendo necessário apre-
sentar CRID (Confirmação de Registro de Inscrição 
em Disciplinas) ou carteira de estudante com foto. 
Maiores Informações: http://ru.ufrj.br/

TRANSPORTE UfRj

A UFRJ oferece transporte coletivo e gratuito para 
toda a comunidade universitária, permitindo o acesso 
a todas as unidades de ensino, pesquisa, hospitalares, 
administrativas, inclusive aos sábados, domingos e fe-
riados. O transporte é dividido em dois tipos de linhas: 
internas (Cidade Universitária) e intercampi (da Cidade 
Universitária para as demais unidades da UFRJ e pon-
tos estratégicos. Maiores Informações: http://www.
pu.ufrj.br/index.php/pt/transporte-integrado


