Pró-Eve - 2010
Programa de Apoio a Realização e Participação em Eventos Voltados à Graduação
Informe
A Pró-Reitoria de Graduação, no âmbito de sua política de Valorização do Ensino de Graduação,
lançou em 2002 o Programa de Apoio a Realização e Participação em Eventos voltados à Graduação –
Pró-Eve. Seu objetivo é estimular o engajamento dos estudantes em atividades extracurriculares que
auxiliem sua formação integral.
Neste ano, a dotação orçamentária para o Programa é de R$ 617.001,78 (seiscentos e dezessete mil
e um reais e setenta e oito centavos) em função do reajuste de 6%, no montante disponibilizado no
ano anterior. A distribuição foi realizada de acordo com os critérios aprovados pelo Conselho de
Graduação, em sessão realizada em 16 de novembro de 2006, a saber:
 20% - cota fixa distribuída por Unidades de Ensino e cota de R$ 1.341,31 (um mil, trezentos e
quarenta e um reais e trinta e um centavos) para Centros, Institutos Especializados e Museus;
 80% - número de matrículas na Unidade nos dois últimos semestres (multiplicado pelo número
de créditos-aula).
Assim, cada Unidade receberá uma cota anual máxima, que deve ser utilizada de acordo com as
regulamentações existentes para gastos orçamentários na Universidade, podendo ser solicitada
integralmente à Pró-Reitoria, em uma única vez, ou à medida que forem feitas as solicitações na
Unidade.
Caberá às Comissões de Graduação a priorização dos pedidos, tendo em vista o retorno que a
atividade poderá trazer para a melhoria da qualidade do aprendizado e da motivação do corpo
discente. Uma vez aprovadas na Comissão de Graduação, as solicitações devem ser encaminhadas pela
Diretoria da Unidade interessada, em qualquer época do ano, devidamente acompanhadas de parecer
do contador sobre a viabilidade da realização da despesa.

São Paulo, 25 de março de 2010.
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