
 

PDI-EIXO PESSOAS-ESTUDANTES 

GRUPO 1:  QUALIDADE DE VIDA ESTUDANTIL 

Pergunta Norteadora: Que ações podem melhorar a qualidade de vida, inclusão e a saúde 

integral dos estudantes? 

Questões desdobradas: 

 Como tornar mais efetiva as politicas de acessibilidade e inclusão adotadas pela UFC ? 

 Como melhorar as ações de promoção da saúde e qualidade de vida no âmbito 

acadêmico? 

 Como tornar ainda melhor o atendimento na perícia oficial de saúde oferecida aos 

estudantes? 

 Como avaliar as ações desenvolvidas para a inclusão e melhoria da qualidade de vida 

estudantil? 

 

GRUPO 2 : PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 

Pergunta Norteadora: Que ideias você teria para democratizar ainda mais as condições de 

permanência e desempenho acadêmico satisfatório? 

Questões desdobradas: 

 Quais ações podem ser adotadas no âmbito acadêmico para a redução da evasão e 

melhoria do rendimento dos estudantes? 

 Cite ações que podem ser propostas para facilitar a aprendizagem, integração e 

desenvolvimento dos estudantes? 

 Que ideias podem democratizar ainda mais as condições de permanência sem exceder 

o tempo padrão do curso? 

 Cite ideias que podem promover o sucesso acadêmico através de ações inclusivas e 

integradas ? 

 

 



GRUPO 3: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Pergunta Norteadora: Como a comunidade pode contribuir para o desenvolvimento da 

inovação e sustentabilidade dos programas? 

Questões desdobradas: 

 Que ações inovadoras podem ser implementadas à comunidade discente através dos 

programas da assistência estudantil? 

 Como empreender na assistência estudantil com as condições e recursos já existentes 

se preparando para novos cenários? 

 Cite modelos ou ideias inovadores na assistência estudantil visando à sustentabilidade 

dos programas 

 Como fortalecer o protagonismo estudantil e desenvolver a noção de coletividade? 

 

 

GRUPO 4: INTERIORIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Pergunta Norteadora: Que ideias você teria para melhoria da Interiorização e 

Internacionalização da assistência estudantil? 

Questões desdobradas: 

 Como aprimorar a responsabilidade da Universidade com o estudante estrangeiro no 

tocante à sua assistência estudantil? 

 Como articular as ações de Assistência Estudantil dos campi do interior, PRAE e demais 

unidades acadêmicas de forma a fortalecer as ações integradas? 

 Que ideias você teria para melhorar a visibilidade da UFC nas cidades que estão 

sediadas? 


