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RESOLUÇÃO Nº 01/2011 - CONCECEAVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Diretor Geral do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, no 
uso de suas atribuições constantes no Art. 44 do Estatuto da UDESC e Art. 65, inciso XVI, do 
Regimento Geral, da UDESC,  
 
CONSIDERANDO: 
 
A necessidade de criar um setor que centralize o atendimento ao aluno, de forma a receber e 
encaminhar suas solicitações, conscientizando-o quanto aos seus direitos e deveres e quanto 
aos serviços e benefícios proporcionados pela Instituição; 
 
Que a criação do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) é um serviço de assistência estudantil, 
previsto no Regimento Geral da Instituição, com objetivos de “atendimento ao discente”; 
  
A necessidade de regulamentar a criação e implantação do Serviço de Apoio ao Estudante 
(SAE). 
 
 

RESOLVE “AD REFERENDUM”: 

 

Art. 1º - Aprovar o presente regulamento do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) do 
Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI: 

 
 
 

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO  
AO ESTUDANTE (SAE) DO CEAVI 

 
Art. 1º - O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) é um serviço de assistência estudantil, 
previsto no Regimento Geral da Instituição, com objetivos de “atendimento ao discente” do 
Centro de Ensino Superior do Alto Vale do Itajaí (CEAVI) e tem como objetivo interagir com 
a comunidade acadêmica, oferecendo serviços de apoio e suporte aos estudantes nos aspectos 
sócio-econômico, cultural e de saúde. 
 
Art. 2º - O SAE é coordenado por profissional com nível superior, indicado pela Direção de 
Extensão, à qual se subordina diretamente. 

Dispõe sobre o Regulamento do Serviço de Apoio ao 

Estudante – SAE do Centro de Educação Superior do 

Alto Vale do Itajaí - CEAVI da Universidade do 

Estado de Santa Catarina – UDESC.  
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§ 1º - Para o desenvolvimento de suas atividades, o SAE poderá dispor de profissionais de 
formação em Assistência Social, em Psicologia e/ou em Pedagogia, na forma de convênios ou 
contratação efetiva, bem como de auxiliares acadêmicos. 
 
§ 2º - A coordenação do SAE é designada por Portaria da Direção Geral do Centro. 
 
Art. 3º - Compete ao SAE: 
 
Serviços que visam oportunizar em condições ideais o acesso ao estudo e sua continuidade, 
primando, sobretudo, pela qualidade de vida no ambiente escolar, compreendendo 
informações e orientações acadêmicas, assistência social, assistência psicológica, assistência 
pedagógica, que podem ser distribuídos em vários serviços do SAE/CEAVI tais como: 
a – Banco de dados de oportunidades para estágios obrigatórios e não obrigatórios bem como 
de empregos; 
b – Divulgação e Incentivo às bolsas de extensão, apoio discente e ao PRAPE; 
c – Incentivo aos discentes para participação nos Conselhos da Universidade; 
d – Incentivo aos discentes para participação em empresas juniores e laboratórios do CEAVI; 
e – Análise do rendimento acadêmico como assiduidade, pontualidade e notas; 
f – Levantamento e encaminhamento para outras direções de índices de matrícula, retenção, 
evasão, abandono, reingresso, transferência e conclusão de curso, como subsídio ao 
replanejamento e tomada de decisões; 
g – Acompanhamento de egressos do CEAVI para levantar subsídios à avaliação do Centro e 
de seus cursos; 
h – Relação entre egressos e discentes; 
i – Assessoramento e elaboração de eventos do CEAVI; 
j – Seção de achados e perdidos; 
k – Banco de dados de ofertas de moradias; 
l – Clube da carona; 
m – Apoio Psicológico; 
n – Apoio ambulatorial; 
o – Encaminhamento para direção de ensino quando da necessidade de atividades de 
nivelamento; 
p – Desenvolvimento de ações de inclusão – ações afirmativas; 
q – Ouvidoria para acadêmicos;  
r– Integração de novos acadêmicos;  
s – Auxílio na confecção de currículo e orientações para entrevistas de emprego; 
 
§ 1º - As competências de que tratam o caput deste artigo são realizadas em conformidade 
com as normas regimentais, de acordo com as necessidades surgidas no trato diário com os 
alunos e de acordo com as exigências dos setores que se beneficiam com as atividades do 
serviço. 
 
Art. 4º - O SAE funciona de segunda a sexta-feira, em horários a serem definidos e 
publicados no Centro. 
  
Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Extensão (DEX). 
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Art.6º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 
 

 

Ibirama, 01 de agosto de 2011. 

 

 

 

Prof. Dr. Dario Nolli 
Diretor Geral - UDESC/CEAVI 

Ibirama 
 
 
 
 
 

       Prof. Dr. Dario Nolli 
Presidente - CONCENTRO 
UDESC - CEAVI - Ibirama 

 


