
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

DO INFES 

 



 
O setor de Assistência Estudantil do
Instituto do Noroeste Fluminense de
Educação Superior- INFES atua no
intuito de promover e implementar
ações que possibilitem ampliar as
condições de permanência dos
estudantes em situação de
vulnerabilidade social na Universidade,
facilitando o acesso aos programas de
assistência estudantil; contribuir para a
redução dos índices de evasão e
retenção, bem como, garantir a
efetivação dos direitos dos estudantes.
 



É um espaço de acolhimento, escuta
qualificada, orientação social e
encaminhamentos, quando necessário. 

A assistência aos estudantes em
situação de vulnerabilidade social
ocorre através de recursos disponíveis
na própria Universidade, como os
auxílios, bolsas, apoios e serviços
ofertados pela Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis (PROAES); da Rede
Socioassistencial do município, que
podem ser conhecidos e acessados por
meio do Atendimento Social; e por meio
dos programas, projetos e serviços
ofertados no INFES.



SERVIÇOS E AÇÕES DA

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

DO INFES

 
Realizar atendimento e orientação
social aos estudantes;

Realizar acolhimento com escuta
qualificada visando identificar
demandas implícitas, bem como,
situações de vulnerabilidade social
e violação de direitos;

Orientar os estudantes do INFES
sobre os programas da
Assistência Estudantil da
PROAES/UFF e os meios de
acessá-los;

Promover Atividades
Socioeducativas como, palestras,
rodas de conversas, oficinas,
eventos, campanhas;



Realizar encaminhamentos para
setores/serviços do INFES/UFF,
Rede Socioassistencial do
Município e/ou outros órgãos,
visando um trabalho em rede e
garantindo assim, o
atendimento das demandas
apresentadas pelos estudantes;

Realizar Análise
Socioeconômica, em parceria
com a PROAES, das solicitações
de Bolsas, Auxílios e Apoios,
realizando ainda, entrevistas e
visitas domiciliares, quando
necessário.

Orientar os estudantes com
relação aos direitos sociais
(saúde, educação, assistência
social, previdência entre outros)
e os meios de acessá-los;



Efetivar parcerias intersetorial e
interinstitucional, a fim de
atender as demandas
identificadas no INFES;

Identificar e acionar rede
pessoal e familiar do estudante,
quando necessário, visando
favorecer a operacionalização
da demanda apresentada; 

Prestar orientação aos
estudantes sobre a rotina
institucional do INFES,
regulamentos, e serviços
ofertados, visando a
socialização de informações e a
democratização do acesso aos
serviços;

Participar, juntamente com
outros setores, do Acolhimento
Estudantil do INFES;



As atividades do Setor de
Assistência Estudantil do INFES –
Serviço Social - são coordenadas e
executadas pela Assistente Social
Gicélia Moreira de Souza
Fernandes.

Contatos:  
       
             Email: assistenciaestudantil.inf@id.uff.br

             Whatsapp (22) 99926-9520
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