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RESUMO 

Com a ampliação  das  políticas  de  acesso  aos  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia, a permanência dos(as) estudantes se tornou uma preocupação latente. Daí nasce,

a partir de um intenso processo de correlação de forças entre Estado e sociedade, a Política
Nacional de Assistência Estudantil, com a finalidade de atender o(a) estudante, especialmente
aqueles(as) em situação de vulnerabilidade social, provendo os recursos necessários para que
este(a) acesse os estudos, permaneça nele e conclua sua formação com êxito. Inicialmente
regulamentada  no  âmbito  da  Educação  Superior,  há  uma  luta  para  que  esta  política  seja

compreendida enquanto direito do(a) estudante e garantida em todas as modalidades e níveis
de ensino. Reconhecendo a necessidade de ampliar, regulamentar e fortalecer a Assistência
Estudantil nos Institutos Federais é que se propôs a presente pesquisa. O objetivo da pesquisa
consistiu em analisar a Política de Assistência Estudantil nos Institutos Federais e teve como
locus  os Institutos Federais da Bahia,  Campus Salvador, e do Amapá,  Campus Macapá. A

pesquisa foi de natureza qualitativa, apoiada no método materialista histórico-dialético. Foi
realizado um estudo de caso comparativo, através da análise dos documentos que embasam a
Política de Assistência Estudantil nas duas realidades abordadas, como também por meio de
entrevistas semiestruturadas com os(as) gestores(as) desta Política nos Institutos em análise.

As categorias de análise foram o acesso, a permanência e o êxito. Como se trata de pesquisa
com seres humanos, o projeto inicial desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em

Pesquisa. Elaborou-se um produto educacional que pretende contribuir como uma ferramenta
de suporte ao acompanhamento  do(a) estudante usuário(a)  da política.  Este produto é um
sistema integrado, capaz de contribuir no acompanhamento da trajetória do(a) estudante no

seu acesso, permanência e saída com êxito da Instituição,  assim será capaz de verificar  o
impacto  da  Assistência  Estudantil  na  permanência  do(a)  educando(a).  Através  do  estudo,

inferiu-se  que  as  realidades  estudadas  não  possuem  um  mecanismo  sistemático  de
acompanhamento do(a) estudante. 

Palavras Chaves: Educação Profissional, Assistência Estudantil, Acesso, Permanência e Êxito.

 



ABSTRACT 

In consequence of the increasing access to the Federal Institutes of Education, Science and

Technology,  student  permanence has become a latent  concern.  Hence is  created,  from an

intense  process  of  correlation  of  forces  between  state  and  society,  the  national  student

assistance  policy,  aimed  at  serving  the  student,  especially  those  in  a  situation  of  social

vulnerability,  by  providing  the  necessary  resources  for  them  to  have  access  to  school

education, stay in it and successfully complete their graduation. At first, it was regulated in

the  context  of  Higher  Education,   but  now there  has  been  a  fight  for  this  policy  to  be

understood as a student’s right and for it to be guaranteed in all forms and levels of education.

In its  context,  this  research  was  proposed to  recognize  the  need to  expand,  regulate  and

strengthen student assistance in the Federal Institutes. Its objective is to analyze the student

assistance  policy  in  the  Federal  Institutes  and  the  Federal  Institute  of  Bahia,  Campus

Salvador, and Federal Institute of Amapá, Campus Macapá were chosen as its main target or

study. The research has a qualitative nature, supported by the dialectical historical materialist

method. A comparative case study was conducted through the analysis of the documents that

support the student assistance policy of the two realities approached, as also through semi-

structured interviews with their student assistance policy managers. The categories of analysis

were admission, permanence and success. Due to using human beings as its research object,

this  initial  project  was  submitted  to  the  Research  Ethics  Committee  for  evaluation.  An

educational product was developed with the intend to be a support tool for monitoring the

student user. This product is an online module, able to monitor the student's trajectory in the

admission, permanence and successful exit of the institution, so it will be able to verify the

impact of student assistance on their permanence. Through this study, it was observed that the

analyzed realities do not have a systematic mechanism of student monitoring.

Keywords: Professional Education, Student Assistance, Access, Permanence, Success.
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INTRODUÇÃO

A  presente  proposta  de  pesquisa  guarda  correspondência  com  minha  inserção

profissional  no  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Amapá  (IFAP).

Inserção esta, iniciada em 2016, atuando diretamente com a Política de Assistência Estudantil

(PAE). Ali percebi a dificuldade que os profissionais encontravam para o acompanhamento

dos(as)  estudantes  através  desta  Política  e  assim colaborar  de forma efetiva  para  o  êxito

dos(as) mesmos(as) e verificar os resultados alcançados na execução da PAE. 

Acredita-se  que  um  acompanhamento  efetivo  dos(as)  estudantes(as)  denotará  se  o

caminho percorrido é o mais adequado, pois a eficácia de uma política também se mede pelos

seus resultados. Tendo em vista que esta política nasce da preocupação com a permanência

do(a) educando(a) e a consequente conclusão exitosa do curso. Não poderá existir resultado

mais  concreto  do  que  a  percepção  da  efetividade  desta  Política  na  trajetória  do(a)

educando(a).

Assim, a assistência estudantil (AE) tem por finalidade o atendimento do(a) estudante,

provendo  os  recursos  necessários  para  que  este(a)  acesse  aos  estudos,  permaneça  nele  e

conclua sua formação com êxito. Entende-se esta ação enquanto política social no âmbito da

educação,  nasce  como uma intervenção  do Estado,  exatamente  para  atender  necessidades

sociais demandadas por uma sociedade de classes pautada pela desigualdade social.

A luta por uma assistência estudantil se fortalece com as mudanças sociais que o Ensino

Superior enfrentou nas últimas décadas. Houve um aumento do número de vagas e aumento

das oportunidades de ingresso no nível superior por meio das políticas de acesso e inclusão

social,  também  conhecidas  como  políticas  afirmativas.  Essa  democratização  do  acesso

contribuiu  para  que educandoss(as)  com condições  socioeconômicas  desfavoráveis  e  com

distintas trajetórias educacionais fossem incorporados a este nível de ensino, o que requereu a

consolidação  de  programas  efetivos  voltados  para  permanência  dos(as)  educandos(as),

principalmente aqueles(as) que são provenientes de camadas socioeconômicas mais baixas

(ASSIS, SANABIO, MAGALDI, MACHADO, 2013, p. 127).

Primeiramente  reconhecida  como  política  de  educação  para  o  Ensino  Superior,  as

políticas afirmativas também passaram a fazer parte do cotidiano dos Institutos Federais (Ifs)

quando  estes  foram  criados  e  vivenciaram,  paralelamente  às  Universidades,  as  mesmas
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mudanças  sociais.  Com  a  expansão  da  Rede  de  Educação  Profissional,  Científica  e

Tecnológica  (REPCT),  em 2008, a permanência e êxito  dos(as) estudantes  tornou-se uma

problemática latente,  requerendo a assistência estudantil  também nos IFs, não somente no

nível Superior, mas em todas os níveis de ensino que estes ofertavam. Regulamentada em

2010, através do Decreto 7.234, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) se

estende aos Institutos Federais, que recebem recurso próprio e contratação de profissionais

para atuação direta com a AE. 

Assim nasceu a motivação do estudo, através da inserção profissional e, a partir dela, o

diálogo direto com outros profissionais, tanto aqueles que trabalham diretamente com a AE,

como com profissionais que estão à frente de cargos de gestão, denota-se uma dificuldade no

acompanhamento do(a) educando(a) em toda sua trajetória dentro do Instituto. 

Observa-se que o auxílio é concedido, mas não se sabe se este supriu a demanda do(a)

estudante, se foi importante para sua permanência e outras demandas que o(a) mesmo(a) tem

e que ultrapassam o âmbito financeiro, e que por vezes até são acompanhadas, mas de forma

pontual, sem um acompanhamento sistemático. Logo, pressupõe-se que se executa as ações e

programas da Política de Assistência Estudantil, mas se desconhece qual o resultado desta na

trajetória educacional do(a) estudante no Instituto.

Também foi percebida a necessidade de fortalecer a Política de Assistência Estudantil

enquanto direito do(a) estudante, entendendo que geri-la de maneira mais eficaz, buscando

mecanismos  de  verificação  dos  seus  resultados  por  meio  do  acompanhamento  do(a)

educando(a)  é  também  caminho  para  o  seu  fortalecimento.  Compreender  esta  política

enquanto direito do(a) estudante e não benesse ou favor do Estado, é essencial para que a

mesma se efetive e atinja os resultados esperados fundamentando, assim, a relevância desta

pesquisa,  mesmo  sabendo  não  ser  possível  encontrar  respostas  definitivas  a  todos  os

questionamentos sobre o tema. 

Para este estudo, partiu-se do princípio de que era necessário acompanhar o(a) estudante

como um todo, ser único e individual, com todas as suas particularidades e em toda a sua

trajetória dentro da Instituição desde o seu acesso, permanência e êxito. Compreendendo este

acesso como ingresso na Instituição, no qual 50% dele se dá por meio de cotas raciais, étnicas,

sociais  e  para  pessoas  com deficiência  (PCD).  O acesso  também pode ser  compreendido

enquanto forma de inclusão à Política de Assistência Estudantil: auxiliar e acompanhar o(a)
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estudante no acesso e inclusão  às ações  de assistência  estudantil  dentro da Instituição.  A

permanência guarda correlação com a trajetória do(a) estudante, todo seu percurso formativo

e  as  condições  efetivas  para  isso.  O  êxito  pode  ser  compreendido  enquanto  conclusão

satisfatória do curso ou até mesmo a desvinculação da AE porque, se conseguiu autonomia

para permanecer nos estudos sem o suporte dela.

Diante do exposto, delimitou-se o seguinte problema de pesquisa:

“Como se dá o acompanhamento do(a) estudante dentro da Política de Assistência

Estudantil nos aspectos do acesso, permanência e êxito, nos Institutos Federais da Bahia e

do Amapá?”.

O estudo se situou de maneira geral na linha de pesquisa de Organização e Memória dos

Espaços Pedagógicos. De modo específico, esta pesquisa se situa no macrocampo da política

social  e no campo da Educação Profissional  e Tecnológica,  delimitando-se no aspecto da

assistência estudantil. 

Teve como objetivo geral analisar a Política de Assistência Estudantil  dos Institutos

Federais, com locus nos Institutos Federais da Bahia, Campus Salvador e do Amapá, Campus

Macapá. Quanto aos objetivos específicos foram:

I. Realizar  um estudo comparativo  entre  a assistência  estudantil  executada  no IFBA,

Campus Salvador e no IFAP, Campus Macapá;

II. Identificar a concepção dos(as) gestores(as) acerca da assistência estudantil;

III. Verificar se existem mecanismos de acompanhamento do(a) estudante na assistência

estudantil;

IV. Propor  um  módulo  de  acompanhamento  do(a)  estudante  por  meio  da  assistência

estudantil.

Optou-se por desenvolver um estudo de caso de caráter comparativo, através do estudo

de dois casos: IFBA e IFAP. Logo, analisou-se a assistência estudantil através do recorte do

Instituto  Federal  da  Bahia,  Campus Salvador,  e  do  Instituto  Federal  do  Amapá,  Campus

Macapá.  Escolheu-se estes  dois  locus de pesquisa pela  relevância  do Instituto  Federal  da

Bahia (IFBA), uma escola centenária  na Educação Profissional  e Tecnológica  (EPT),  que

trouxe aspectos relevantes quando comparado a uma Instituição mais recente como o Instituto

Federal do Amapá. Como também, devido ao primeiro ser o polo de estudo do mestrado da
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pesquisadora  e  o  último  por  ser  o  seu  campo  de  atuação  profissional.  Os  Campi foram

escolhidos por serem os pioneiros na execução da assistência nestes Institutos.

Por primeiro, foi imprescindível realizar a distinção entre os conceitos de assistência e

assistencialismo, dos quais assistência está muito mais ligada ao direito a ser garantido e não

benesse ou favor do Estado, como é a máxima do assistencialismo. Este último está mais

próximo dos  valores  da caridade  e  solidariedade.  Realizou-se  pesquisa  através  da  análise

documental  dos  principais  documentos  que regulamentam a AE nas  realidades  estudadas.

Com a devida submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), foram realizadas entrevistas

semiestruturadas com gestores da PAE nas respectivas Instituições. Buscou-se captar destes a

concepção  acerca  da  assistência  estudantil  e  como se  dá  a  execução  da  mesma em suas

realidades.  Como  também,  quais  mecanismos  de  acompanhamento  do(a)  estudante  nos

aspectos do acesso, permanência e êxito por meio da AE. 

Com  base  no  estudo  realizado,  foi  desenvolvido um  produto  educacional  com  a

finalidade de organizar um espaço pedagógico que seja capaz de acompanhar o(a) estudante

na sua trajetória de ensino, com vistas a melhoria do acesso aos programas de assistência

estudantil,  como também o  acompanhamento  deste(a)  estudante  na  trajetória  educacional

dele(a) e a saída exitosa da Instituição. Idealizou-se um módulo de AE no Sistema Unificado

de  Administração  Pública  (SUAP),  com  a  integralização  dos  setores  e  dos  serviços  e

sistematização de dados, de forma a realizar o acompanhamento do(a) educando(a) desde seu

acesso no Instituto, sua trajetória educacional e processo de permanência e a conclusão do

curso com êxito. 

Para construção das discussões sobre a AE, este trabalho se estruturou em 04 capítulos.

O primeiro  capítulo  traz  toda  a  interlocução  teórica  do  trabalho,  no  qual  discutiu-se  em

seções: 1.1  Educação  e  Assistência  Estudantil  enquanto  Política  Pública  e  Social;  1.2  O

Direito  à  Educação  e  a  importância  da  Assistência  Estudantil  para  sua  garantia;  1.3

Assistência Estudantil no Brasil- da Casa dos Estudantes em Paris aos Institutos Federais; 1.4

A Política de Assistência Estudantil  e a Educação Profissional- Condições para o Acesso,

Permanência e Êxito. 

No  segundo  capítulo  apontou-se  o  percurso  metodológico  percorrido:  2.1

Caracterização  e  Natureza  da  Pesquisa;  2.2  O  Método;  2.3  Campo  de  Pesquisa;  2.4

Participantes da Pesquisa; 2.5 Coleta e Análise de Dados; 2.6 Produto Educacional.
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O capítulo  III  trouxe a discussão  dos  resultados  através  de pesquisa bibliográfica  e

análise documental e entrevistas:  3.1 Conhecendo a Realidade Estudada; 3.2 Conhecendo a

Realidade Estudada- Um Panorama da Assistência Estudantil no IFBA e no IFAP; 3.3 Análise

de Conteúdo- Entrevistas com Gestoras do IFBA e do IFAP.

O capítulo IV abordou o produto educacional e o processo de construção do módulo

integrado de acompanhamento do(a) estudante através da assistência estudantil. O produto foi

aplicado a um grupo de profissionais  que  o apreciaram através  do preenchimento  de um

questionário  qualitativo,  registrando  também  sugestões,  críticas  e  comentários  acerca  do

produto elaborado. O capítulo se divide em: 4.1 Módulo de Assistência Estudantil; 4.2 Do

Relato da Aplicação.

Ao final do estudo, pode-se concluir que acompanhar o(a) estudante desde o seu acesso

na Instituição, a permanência nela e a conclusão do curso é um desafio latente. Identifica-se

caminhos para solucionar o problema do acompanhamento, mas o desafio é pô-los em prática.

Assim,  este  trabalho  aponta  para  uma  possível  possibilidade  de  acompanhar  a  trajetória

educacional  do(a) estudante,  desde o seu ingresso na Instituição,  as condições que este(a)

estudante se encontram, toda sua trajetória na Instituição, com o suporte multiprofissional e

biopsicossocial, até a conclusão exitosa do curso que ele(a) se propôs a realizar. 
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CAPÍTULO I

INTERLOCUÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo serão apresentadas as bases conceituais que embasaram este estudo. A

primeira seção traz um breve panorama conceitual sobre política pública e política social. A

importância de se compreender conceitualmente esta categoria,  se dá exatamente porque a

Educação e Assistência Estudantil são compreendidas como tal na concepção deste estudo. 

Assim, a política social é um dos gêneros da política pública, agindo diretamente para

atender as demandas e necessidades de uma sociedade,  na intenção de conter os conflitos

sociais, garantindo os direitos sociais conquistados por ela e consensualmente definidos como

essenciais. Além disso, 

Por  mais  óbvio  que  possa  parecer,  as  políticas  públicas  são  'públicas  '-  e  não
privadas ou apenas coletivas. A sua dimensão 'pública' é dada não pelo tamanho do
agregado  social  sobre  o  qual  incidem,  mas  pelo  seu  caráter  "imperativo".  Isto
significa que uma das suas características centrais é o fato de que são decisões e
ações revestidas da autoridade soberana do poder público (RUA, 2009, p. 18-19).

Nas seções seguintes refletiu-se sobre o direito à educação e foi identificada a garantia

deste  direito  nos  documentos  e  normas  legais  brasileiras,  como  também  se  discutiu  a

assistência  estudantil  e  a  importância  dela  para  a  garantia  do  direito  à  educação,

principalmente aos(às) educandos(as) oriundos das camadas populares da nossa sociedade. 

Buscou-se identificar os principais documentos e normas que consolidam a assistência

estudantil na Educação Profissional e Tecnológica e o reconhecimento desta como forma de

dar  condições  de  acesso,  permanência  e  êxito  aos(às)  estudantes.  Podemos  observar  isso

desde os primeiros documentos que delineiam a AE para esta modalidade de educação, como

veremos adiante. 

O capítulo está dividido nas seguintes seções: 1.1. Educação e Assistência Estudantil

enquanto Política Pública e Social; 1.2. O Direito à Educação e a importância da Assistência

Estudantil para sua garantia; 1.3. Assistência Estudantil no Brasil: da Casa dos Estudantes em

Paris  aos  Institutos  Federais  e  1.4.  A  Política  de  Assistência  Estudantil  e  a  Educação

Profissional: condições para o Acesso, Permanência e Êxito.
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1.1 Educação e Assistência Estudantil enquanto Política Pública e Social

Política social é uma espécie do gênero política pública, esta é ação do Estado, face às

demandas e necessidades da sociedade. Tem como marca definidora o fato de ser pública, isto

é,  de  todos.  A  política  pública  tem  como  principal  função  garantir  os  direitos  sociais

conquistados pela sociedade e amparados por lei. Ela constitui algo que compromete tanto o

Estado quanto a sociedade (PEREIRA, 2009, p. 94-95). Assim política pública é 

[...]uma forma contemporânea de exercício do poder nas sociedades democráticas,
resultante de uma complexa interação entre o Estado e a sociedade, entendida aqui
num sentido amplo, que inclui as relações sociais travadas também no campo da
economia.  Penso,  também,  que é  exatamente  nessa  interação  que se  definem as
situações sociais consideradas problemáticas, bem como as formas, os conteúdos, os
meios, os sentidos e as modalidades de intervenção estatal (DI GIOVANNI, 2009, p.
4-5).

A política social surge no contexto da sociedade capitalista e é um fenômeno específico

deste  modo  de  produção.  Manifesta-se  na  evolução  do  capitalismo  e  o  nascimento  da

sociedade de classes. As políticas sociais têm-se constituído como estratégias fundamentais de

enfrentamento  das  contradições  e  desigualdades  sociais  produzidas  no  seio  da  sociedade

capitalista.  Assim,  as  políticas  sociais  e  a  formatação  de  padrões  de  proteção  social  são

desdobramentos  e  até  mesmo  respostas  e  formas  de  enfrentamento  às  expressões

multifacetadas da questão social1 no capitalismo (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 51).

Para  Di  Giovanni  (20082),  a  política  social  se  refere  às  formas  de  proteção  social

desenvolvidas a partir da segunda metade do século XIX. É compreendida enquanto sistema

de proteção social que as sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de seus

membros e tem como finalidade cobrir certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como

a velhice, a doença, o infortúnio ou as privações. 

Já política pública engloba a política social, esta é um desdobramento daquela. Política

pública e política social são, também, ações do Estado na tentativa de gerir as desigualdades

sociais. É no avanço da sociedade capitalista, especificamente na sua fase monopolista, que

foram se estruturando  problemas  endêmicos  que se  tornaram entrave  para  reprodução do

capital, assim o Estado foi “chamado” a intervir nas mazelas sociais, suprir a necessidade de

1 Questão Social é o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma
raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a
apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 1999,
p. 27).

2 Disponível em: http://geradigiovanni.blogspot.com/2008/08/polticas-pblicas-e-poltica-social.html. Acesso em

04 set 2019.
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sobrevivência dos trabalhadores e daqueles que são descartáveis para o capital (PEREIRA,

2009; BEHRING, BOSCHETTI, 2011; ANJOS, 2014). Assim, toda política social garantida

pelo Estado é pública, mas nem toda política pública é social.

A Educação e a Assistência Estudantil são compreendidas enquanto políticas públicas e

sociais.  O  próprio  Instituto  de  Pesquisa  Aplicada  (IPEA),  insere  a  educação  no  rol  das

políticas  sociais  em seu  boletim  de  acompanhamento  e  análise  de  políticas  sociais.  Para

aquele  instituto,  política  social  é  o  conjunto  das  ações  realizadas  ou  impulsionadas  pelo

governo para a promoção dos direitos sociais da população (IPEA, 2000, p. 3)3.

É nesse contexto que tratamos da Educação e da Assistência Estudantil.  No Brasil a

educação  é  uma política  pública  social,  garantida  na  Constituição  Federal  como um dos

direitos sociais e reafirmada em outros instrumentos legais como a Lei de Diretrizes e Bases

da Educação (LDB), Lei nº 9794 de 1996 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº

8.069 de 1990. Compreendida na Constituição como direito de todos e dever do Estado e da

família,  será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,  visando ao pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para

o trabalho (BRASIL, 1988, art. 205). 

Já a assistência estudantil é uma política pública social inserida na Política de Educação.

Ela  tem como objetivo  garantir  condições  efetivas  de  acesso,  permanência  e  consequente

conclusão  exitosa  aos(às)  educandos(as)  que,  por  diversos  condicionantes,  não  as  têm.

Compreendida enquanto direito capaz de romper com as tutelas assistencialistas, com vistas à

inclusão social, o acesso e à permanência dos(as) estudantes na educação. Corroborando com

o pensamento de Souza (2017, 17-18), é preciso conceber a assistência estudantil para além

de uma mera provisão material, mas assumir seu sentido formador e transformador, pois com

esse estímulo, o estudante reconhece a sua situação de carência social, rompe com ela e se

transforma.

3 A seção Acompanhamento de Políticas e Programas Governamentais enfoca cada uma das áreas de ação do
governo federal, apresenta e discute o significado dos fatos mais relevantes ocorridos em cada uma, e trabalha
também os dados da execução financeira dos programas federais prioritários. Além disso, sempre que possível,
as ações finalísticas de maior impacto esperado serão avaliadas por meio de indicadores de resultados (IPEA,
2000, p. 4).
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1.2 O Direito à Educação e a importância da Assistência Estudantil para sua garantia

Sabe-se  que  a  educação  é  um direito  fundamental  do  indivíduo,  garantida  desde  a

Declaração  Universal  de  Direitos  Humanos,  que  afirma  que  toda  pessoa  tem  direito  à

instrução (ONU, 1948, art 26), assim constitui-se como um direito amparado por dispositivos

legais no âmbito mundial.

No Brasil, o direito à educação é afirmado na Constituição Federal (BRASIL, 1988) e

está estabelecido no artigo 6º como direito de natureza social, junto a moradia, alimentação,

saúde, lazer e vestuário, e no artigo 205, ela está definida como direito de todos e dever do

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando

ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho.

Assim também,  na  LDB a  educação  é  definida  como  responsável  por  abranger  os

processos  formativos  que  se  desenvolvem  na  vida  familiar,  na  convivência  humana,  no

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais  e organizações da

sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996, art. 1º). Infere-se que, a partir

destes dois instrumentos legais, a educação é um processo formativo que se desenvolve em

diversos âmbitos, responsabilidade não só do Estado, mas compromisso da sociedade como

um todo.

É certo que, a formação do ser humano acontece em vários aspectos de sua vida, nas

experiências vivenciadas ao longo de sua existência. No entanto, a educação formal, aquela

responsável pela transmissão de saberes historicamente produzidos pela humanidade, se dá

majoritariamente no ambiente escolar. Na concepção deste trabalho, tratamos desta última,

educação formal, que se desenvolve particularmente nas instituições de ensino e pesquisa, da

qual se constitui dever do Estado garantir, conforme artigo 208 da Constituição Federal,

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram
acesso na idade própria;

II- progressiva universalização do ensino médio gratuito;

III-atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de  deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;

IV- educação infantil,  em creche e pré-escola,  às crianças até 5 (cinco) anos de
idade; 
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V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente (BRASIL, 1988).

A  educação  básica,  organizada  em  educação  infantil,  ensino  fundamental  e  ensino

médio, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), artigo 4º, inciso I,

está estabelecida como obrigatoriedade do poder público como também, o acesso a ela e a

gratuidade do ensino nesta etapa se constituem como direito público subjetivo4.

O que não está claro na Constituição Federal é o dever do Estado em relação à garantia

e obrigatoriedade da educação profissional e educação superior. Em relação à última, o inciso

V do artigo 208, afirma que o Estado garantirá o acesso aos níveis mais elevados do ensino,

da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. A LDB (BRASIL, 1996),

traça diretrizes para este nível de ensino porém, não é o objetivo deste estudo pois, o mesmo

se centra na EPT. 

Já  a  educação  profissional  praticamente  não  aparece  no  texto  constitucional5.  Sua

trajetória no Brasil é marcada por diversos dilemas e por uma dualidade estrutural (MOURA,

2007; RAMOS, 2007; SANTOS, 2016) marcada pela dicotomia entre o trabalho manual e o

trabalho intelectual, gerando dois tipos de educação: uma educação voltada para a elite e outra

para a classe que vive do trabalho. Segundo Santos (2016),

A inserção da mão de obra escrava como um dos pressupostos básicos da dinâmica
do  modelo  econômico  brasileiro  implantado  no  período  colonial  influenciou
decisivamente  a  formação  da  nossa  força  de trabalho,  determinada pela própria
sociedade, a partir do momento em que esta passou a classificar os ofícios segundo
o  critério  que  se  fundamentava  na  relação  entre  trabalho  escravo  e  atividade
inerente aos homens livres (p. 205).

No Brasil colônia, a gênese do preconceito não se dava pela natureza da atividade em si,

mas estava centrada no tipo de inserção do trabalhador na sociedade, se escravo ou homem

livre, afirma Santos (2016, p. 206). Havia um tratamento discriminatório dado às ocupações

manuais, desenvolvidas por intermédio da força física. Porém, essa dualidade entre trabalho

4 Segundo Silva (2017, p.  433), o direito subjetivo é um direito  garantido juridicamente,  ou seja,  é direito
exigível na via jurisdicional. Recebe, assim, proteção direta, pelo que seu titular fica dotado do poder de exigir
uma prestação positiva ou negativa. Diz-se, então, que o direito lhe pertence, já integra seu patrimônio, mas
ainda não fora exercido.

5 Sobre este aspecto, a educação profissional e tecnológica vai aparecer na Constituição, apenas no artigo 213,
parágrafo  2º,  quando se  trata do recurso  público:  “As atividades  de pesquisa,  de  extensão  e de  estímulo e
fomento à inovações realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica
poderão receber apoio financeiro do Poder Público” (BRASIL, 1988).
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manual e trabalho intelectual, tem um caráter muito mais geral e ético-político, visto que está

ligada a um projeto de sociedade e concepções de mundo que se tem, assim

[…] a história da dualidade educacional coincide com a história da luta de classes
no capitalismo. Por isto a educação permanece dividida entre aquela destinada aos
que produzem a vida e a riqueza da sociedade usando sua força de trabalho e aquela
destinada aos dirigentes, às elites, aos grupos e segmentos que dão orientação e
direção  à  sociedade.  Então,  a  marca  da  dualidade  educacional  do  Brasil  é,  na
verdade, a marca da educação moderna nas sociedades ocidentais sob o modo de
produção capitalista (RAMOS, 2007, p. 3).

A educação profissional tem sua origem apontada em 1809 com o decreto de criação do

Colégio  das  Fábricas6.  Naquele  momento,  a  EPT  já  nasce  com  uma  perspectiva

assistencialista  com o objetivo de “amparar  os órfãos e desvalidos da sorte”,  ao longo da

história ela é entendida assim pelo Estado: como forma de controle social. 

A  partir  do  século  XX  houve  um  esforço  público  de  organização  da  formação

profissional, modificando a preocupação mais nitidamente assistencialista de atendimento a

menores  abandonados  e  órfãos,  para  a  da  preparação  de  operários  para  o  exercício

profissional, estando vinculada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MOURA,

2007,  p. 6). No entanto,  na Constituição Federal de 1937, a educação profissional ainda é

posta como educação para pobres,

Art.  129  –  A infância  e  à  juventude,  a  que  faltarem  os  recursos  necessários  à
educação  em  instituições  particulares,  é  dever  da  Nação,  dos  Estados  e  dos
Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os
seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades,
aptidões e tendências vocacionais.

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em
matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse
dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos
Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais
(BRASIL, 1937- grifo da autora). 

Assim, foi se estabelecendo um tipo de educação destinada às elites e outro tipo de

educação destinada aos filhos da classe trabalhadora, geralmente uma vertente educacional de

caráter mais instrumental é permitida aos filhos das classes populares, enquanto a educação

básica de caráter mais propedêutico é dirigida à formação das elites (MOURA, 2007, p. 5). 

Essa relação dicotômica é ainda mais acirrada no ensino médio, onde a formação de

caráter mais geral, voltada para o ingresso nas Universidades é buscada pelos filhos das elites

e  a  educação  profissional,  é  buscada pelos  filhos  da  classe  trabalhadora,  que não podem

esperar para depois da educação básica ou depois do ensino superior o ingresso na atividade

6 Decreto de 23 de março de 1809 do Príncipe Regente, futuro D. João VI (MOURA, 2007).
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econômica, nas bases desta sociedade marcada pela exploração dos trabalhadores, os quais,

muitas vezes, não têm a certeza do dia seguinte (RAMOS, 2007, p. 12). 

Dentre as finalidades  do ensino médio descritas  na LDB (1996),  estão a preparação

básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser

capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento

posteriores (art. 35, inciso II). 

Atender  a  esta  finalidade específica  de preparação para o trabalho e o exercício  da

cidadania, significaria atrelar conhecimento específico ao conhecimento geral, uma educação

numa  perspectiva  interdisciplinar,  integrada,  que  apontem  para  um  processo  educativo

centrado  no  sujeito  e  abranja  todas  as  dimensões  da  vida,  de  modo  a  favorecer  o

desenvolvimento pleno das potencialidades do educando (PEREIRA e TEXEIRA, 2018, p.

182).

Ainda se verifica no ensino médio uma forte dicotomia entre o conhecimento geral e o

específico,  uma  dualidade  na  formação  para  o  trabalho  manual  e  outra  para  o  trabalho

intelectual. Na realidade, essa formação específica e voltada para o trabalho sempre esteve

associada à educação profissional. Na LDB (1996), a educação profissional é aquela que deve

capacitar para o trabalho, ela está posta como educação profissional técnica de nível médio,

[...] o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para
o exercício de profissões técnicas.

Parágrafo  único.  A  preparação  geral  para  o  trabalho  e,  facultativamente,  a
habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de
ensino  médio  ou  em  cooperação  com  instituições  especializadas  em  educação
profissional (BRASIL, 1996, art. 36- A).

Mas o que é o trabalho? Para Ramos (2007, 3-4), trabalho na concepção capitalista é

diferente  de  trabalho  no sentido  ontológico7,  neste  é  processo  inerente  da  formação  e  da

realização humana. Naquela, é emprego, é o meio de se ganhar a vida vendendo a sua força de

trabalho. No sentido ontológico é ação humana, de interação com a realidade para a satisfação

de necessidades e produção de liberdade. Nesse sentido ele é produção, criação, realização

7 Saviani (2007, p. 152-153), afirma que trabalho e educação são atividades tipicamente humanas, apenas o ser
humano trabalha e educa. Para o autor, a relação entre trabalho e educação é histórico ontológica, pois é uma
relação de identidade. Nas comunidades primitivas, os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio
ato de  produzi-la.  Na unidade aglutinadora  da  tribo dava-se a apropriação  coletiva  da  terra,  constituindo a
propriedade  tribal  na  qual  os  homens  produziam  sua  existência  em  comum e  se  educavam  nesse  mesmo
processo.  Logo, é histórico porque é um processo desenvolvido ao longo do tempo pela ação dos próprios
homens e ontológicos porque o produto dessa ação, o resultado desse processo, é o próprio ser dos homens.
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humana.  Compreendê-lo  assim é  compreender  a  história  da  humanidade,  as  suas  lutas  e

conquistas mediadas pelo conhecimento humano.

Portanto, formar profissionalmente não é preparar exclusivamente para o exercício
do trabalho, mas é proporcionar a compreensão das dinâmicas socioprodutivas das
sociedades modernas, com as suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar
as pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões, sem nunca se esgotar
a elas (RAMOS, 2007, p. 5).

Logo, a educação deve ser o processo pelo qual o sujeito encontre realização plena e o

estudante  deve ser  visto  enquanto  sujeito  de  direitos  e  não  produto  em formação  para  o

mercado de trabalho. O educando deve ser o centro das finalidades desta etapa da educação e

não o mercado de trabalho.  O preparo para o trabalho também compõe as finalidades  da

educação  básica,  mas  não  deve  ser  somente  isso,  mas  preparação  para  a  vida,  numa

perspectiva crítica da realidade, esta seria uma concepção adequada de êxito educacional. 

Tratar a educação profissional como educação para pobres, para os filhos oriundos da

classe trabalhadora, apenas reforça a reprodução de classes sociais fortalecendo, assim, o ciclo

da pobreza e acirrando a desigualdade social. Como afirma Anjos (2014, p. 61), a forma que

se processou inicialmente a educação profissional,  destinando-a especificamente aos filhos

dos trabalhadores, as crianças e adolescentes pobres, órfãos tutelados pelo Estado, contribuiu

para acirrar, ainda mais, a estratificação social. Pauta-se aí a necessidade cada vez mais de

políticas sociais e programas de assistência estudantil neste nível de ensino, dando suporte ao

estudante  que encontra  barreiras  para continuidade  dos  estudos na perspectiva  do acesso,

permanência  e  êxito  no  percurso  formativo.  Aprofundar-se-á  este  aspecto  nos  tópicos

seguinte.

1.3 Assistência Estudantil no Brasil: da Casa dos Estudantes em Paris aos Institutos 
Federais

A assistência estudantil,  política pública e social,  está inserida no campo da política

pública  de  educação.  Esta  política  é  estruturada  com  o  objetivo  de  contribuir  para  a

permanência  e  o  êxito  de  estudantes  em  situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica  na

perspectiva  de  inclusão  social,  produção  de  conhecimento,  melhoria  do  desempenho

acadêmico e qualidade de vida. Corroborando com o pensamento de Silveira (2012, p. 11), a

Política  de  Assistência  Estudantil,  enquanto  política  social  de  direito  operacionalizada  no
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âmbito da educação, deve contribuir para reduzir os efeitos das desigualdades sociais através

da criação de mecanismos. 

Para melhor compreensão da assistência estudantil,  faz-se necessário, primeiramente,

elucidar o termo assistência. No que diz respeito à assistência, há historicamente uma imagem

distorcida  da  mesma.  Frequentemente,  associa-se  o  conceito  de  assistência  ao

assistencialismo, assim a assistência termina por ser compreendida como benesse ou favor do

Estado, que a concede quando lhe convém e implementada como um dever moral de ajuda

pública ou privada, não regulamentada, nem reconhecida enquanto direito. Esta concepção diz

respeito ao assistencialismo, como se observa através da definição do termo no dicionário,

conceito e a prática de organizar e prestar assistência a membros ou camadas mais
carentes de uma sociedade, em vez de atuar para a eliminação das causas de sua
carência. Sistema ou prática populista, que circunstancialmente proporciona certos
benefícios aos pobres com vistas ao seu aliciamento eleitoral (AULETE, 2011, p.
161).

Para Araújo (2003, p. 54) a reflexão sobre assistência só vai encontrar espaço no final

da década de 1970, com a retomada do debate sobre o papel das políticas sociais, na relação

Estado  e  sociedade  num  contexto  socio-histórico  marcado  por  uma  profunda  depressão

econômica, onde se viu desmoronar o modelo de acumulação desenvolvido pela autocracia

burguesa.

Mas  é  na  Constituição  Federal  de  1988,  que  educação  e  assistência,  mas

especificamente  a assistência  social,  passam a ser reconhecidas  como direito  e  não como

favor.  A  assistência  social  quando  reconhecida  enquanto  direito  do  cidadão,  contesta  o

conceito  de  população  beneficiaria  como  marginal  e  carente,  entende-se  que  suas

necessidades advêm da estrutura social e não do caráter pessoal, o público-alvo agora são os

segmentos em situação de risco social e não somente a população pobre (SPOSATI, 2004, p.

42), logo, aqueles são sujeitos de direitos. Inaugura-se aí, um padrão de proteção social numa

tentativa de superação das práticas assistencialistas e clientelistas.

A partir daí, com um padrão de proteção social estabelecido, há um avanço nas políticas

sociais.  A  Constituição  atual  proclama  o  estabelecimento  de  um  Estado  democrático

reconhecedor de direitos  civis,  políticos,  econômicos,  sociais  e culturais  (BRASIL, 1988).

Desde  os  objetivos  fundamentais,  já  apresenta  valores  que  objetivam  o  combate  das

desigualdades  sociais,  como:  construir  uma sociedade  livre,  justa  e  solidária;  erradicar  a
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pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 1988, art.

1º, inciso I e III).

Vasconcelos (2010, p. 402) afirma que, a trajetória histórica da assistência estudantil no

Brasil está conectada com a trajetória da política de assistência social, pois ambas despontam

a partir dos movimentos sociais que lutaram pelo fim do regime militar e a promulgação de

uma nova Constituição Federal. Para Souza (2017, p. 9) é preciso compreender a assistência

estudantil  como  unidade  que  resulta  da  identidade  orgânica  entre  assistência  social  e

educação. Entendê-la desta forma é se posicionar em favor de uma perspectiva universalizante

da educação como política social.

Afirma ainda  que,  é  necessário  compreender  a  assistência  estudantil  como parte  da

Política de Assistência Social que, conjugada à educação, pode cumprir papel de inclusão da

classe trabalhadora na educação, tanto no que diz respeito ao acesso, quanto à permanência e

progressão (êxito) do(a) estudante. São duas políticas distintas, mas não se pode desprezar a

relação  orgânica  existente  entre  elas,  visto  que,  na  prática  o  PNAES  propicia  o

estabelecimento de vínculos entre Assistência Social e Educação, a partir da previsão de ações

de caráter social no âmbito da permanência na educação (SOUZA, 2017, p. 17-18).

Pode-se considerar que a assistência estudantil aparece de forma rudimentar, ainda na

República Velha quando o presidente Washington Luís, em 1928, autoriza a construção da

Casa do Estudante Brasileiro em Paris. Para Kowalski (2012, p. 85), esta pode ser considerada

a  primeira  iniciativa  de  auxílio  ao  estudante  no  Brasil.  O  governo  construiu  e  também

manteve  esta  casa  e  os  estudantes.  Nesse  momento,  a  assistência  estava  voltada  para  o

atendimento das necessidades dos filhos da elite brasileira, já que era esse o perfil daqueles

que tinham acesso ao Ensino Superior naquele período. 

Enquanto  ação  do  Estado,  a  assistência  estudantil  aparece  pela  primeira  vez  na

Constituição Federal de 1934. Afirma Cavalheiro (2013, p. 31) que a Constituição de 1934

trouxe a assistência para o âmbito do Estado, e com isso, ampliou-se as discussões sobre o

provimento de recursos visando assegurar a permanência dos estudantes. Nela, a assistência

era garantida para todos os níveis e modalidades de forma indiscriminada, 

Art 157- A União, os Estados e o Distrito Federal reservarão uma parte dos seus
patrimônios territoriais para a formação dos respectivos fundos de educação.
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§ 2º-  Parte  dos  mesmos  fundos  se  aplicará  em  auxílios  a  alunos  necessitados,
mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudo, assistência
alimentar, dentária e médica, e para vilegiatura8 (BRASIL, 1934- grifo da autora).

Esta Constituição definiu a educação como função essencialmente pública, devendo ser

ofertada para todos sem distinção de ordem social, doutrinária, religiosa ou econômica, ou

seja,  a  educação  deveria  ser  geral,  leiga  e  gratuita.  Na  Constituição  seguinte,  1937  não

aparece referência a assistência estudantil. 

O tema é retomado nas  Constituições  de 1946 e 1967,  tornando-se obrigatória  para

todos os sistemas de ensino. Estas Constituições trazem a seguinte redação: “cada sistema de

ensino  terá  obrigatoriamente  serviços  de  assistência  educacional  que  assegurem  aos(às)

estudantes necessitados condições de eficiência escolar” (BRASIL, 1946, art. 172 e 1967, art.

169, § 2º). Neste período houve também ações focadas no ensino básico: nos anos 1950 e

1960  foram  criados  os  programas  nacionais  da  Merenda  Escolar  e  do  Livro  Didático,

respectivamente como afirma Cavalheiro (2013, p. 32). 

Com a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  nº  4.024  de  1961,  a  assistência  ao

estudante passa a ser um direito inserido na política de educação, direito igual para todos os

estudantes, deslocando-a da perspectiva de ajuda do Estado:

Art. 90. Em cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos sistemas de ensino,
técnica e administrativamente, prover, bem como orientar, fiscalizar e estimular os
serviços de assistência social, médico-odontológicos e de enfermagem aos alunos.

Art. 91. A assistência social escolar será prestada nas escolas, sob a orientação dos
respectivos  diretores,  através  de  serviços  que  atendam  ao  tratamento  dos  casos
individuais, à aplicação de técnicas de grupo e à organização social da comunidade
(BRASIL, 1961).

Nas décadas de 1960 e 1970, o país viveu o período da Ditadura Militar e sofreu poucos

avanços em relação à educação.  Outrossim, para Anjos (2014, p.67), o contexto dos anos

1980 impulsionou e fez ressurgir os movimentos sociais, enfraquecidos durante a instauração

daquele  regime.  Dentre  as  categorias  sociais  mobilizadas  na  luta  por  seus  direitos,  os

estudantes das Universidades fortaleciam as discussões sobre a assistência estudantil. 

No  final  da  década  de  1970  e  início  de  1980,  o  governo  passou  a  efetivar  ações

relacionadas  à  Política  de  Assistência  Estudantil  com  políticas  que  abrangiam  educação

infantil,  ensino fundamental  e  médio.  Uma dessas  políticas  foi  a  criação da  Fundação de

Assistência ao Estudante, instituída através do decreto nº 88.295 de 1983. A fundação foi

concebida como principal instrumento do Ministério da Educação e Cultura para a execução

8 Vilegiatura: temporada de recreio,  férias que os moradores dos centros urbanos passam em praias, campo,
estações balneárias ou outros países. (AULETE, 2011, p. 1415).



30

da Política Nacional de Assistência ao Estudante, nos níveis da educação pré-escolar e de 1º e

2º graus.

Esta  foi  uma  importante  iniciativa  do  governo  federal  em  relação  a  assistência

estudantil, pois tinha o intuito de formular políticas de assistência ao estudante. Na época o

foco era a alimentação e nutrição do estudante e o apoio ao material de ensino, desta forma,

executavam no âmbito nacional uma política de assistência ao estudante. No entanto, aquela

instituição foi extinta em 1997. 

O processo de democratização do país se inicia tardiamente, na década de 1980, com o

processo de queda do Estado de exceção. Neste mesmo período, os países europeus já teciam

críticas  contra  o  sistema de  garantia  de  direitos  que  vinha  se  efetivando  na  época,  mais

conhecido como Estado de Bem-Estar Social,  avançando o ideário do neoliberalismo, com

princípios como o do Estado Mínimo.

Assim, com a Constituição  de 1988 o movimento  democrático  e popular avança em

conquistas significativas no plano jurídico-legal, porém, esta “pequena caminhada” não terá

crescimento,  pois já na década de 1990 essas mesmas forças democráticas  e populares se

confrontam com o movimento neoliberal (CFESS, 2001, p. 9).

Destacam-se, na Constituição, dispositivos que amparam a assistência estudantil, como

o artigo 3º: “O ensino deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade

de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988), além da garantia de

bolsa de estudos àquele(a) estudante que demonstre insuficiência de recursos, não conseguir

vaga na rede pública,

Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o
ensino  fundamental  e  médio,  na  forma  da  lei,  para  os  que  demonstrarem
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede
pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado
a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade (BRASIL, 1988,
art. 213, §1º - grifo da autora).

No  entanto,  na  Educação  Superior,  as  discussões  sobre  políticas  de  assistência

estudantil,  na  década  de  1980,  impulsionadas  pelos  movimentos  sociais  da  época  se

fortaleceram. Para Cavalheiro (2013, p. 33), a criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de

Assuntos  Comunitários  e  Estudantis  (FONAPRACE),  criado  em 1987,  criou  um cenário

favorável ao desenvolvimento de ações de assistência estudantil.
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A partir dos encontros e seminários deste fórum, no âmbito nacional e regional, foram

elaborados  documentos  relevantes  e  encaminhados  ao  Ministério  de  Educação  (MEC),

apresentando  sugestões  de  implementação  de  ações  concretas  para  a  área,  nos  seguintes

aspectos:  promoção  de  apoio  a  estudantes  universitários,  participação  e  representação

estudantil,  projetos emergenciais  de manutenção de restaurantes universitários,  diretrizes  e

estratégias de promoção e apoio ao estudante universitário, entre outras.

A década posterior,  1990,  foi  de intensa  influência  neoliberal  nas  políticas  públicas

brasileiras, como se afirmou anteriormente. Na própria regulamentação da educação, Lei de

Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 de 1996, temos fortes indícios desta influência que

tem como máxima o Estado Mínimo. Assim, temos naquele documento a desvinculação da

assistência estudantil da Política de Educação. Desvincula-se as despesas da AE dos recursos

da educação, evidenciando-se um total retrocesso:

Art.  71.  Não constituirão  despesas  de  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino
aquelas realizadas com: 

IV-programas  suplementares  de  alimentação,  assistência  médico-odontológica,
farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social (BRASIL, 1996).

Em 1999, foi solicitado pelo FONAPRACE a inserção de uma proposta de um Plano

Nacional  de  Assistência  Estudantil  no  texto  do  Plano  Nacional  de  Educação  (PNE).  No

entanto, essa proposta não foi concretizada e a única referência que se faz a AE no referido

plano  é  quando  se  trata  do  financiamento  e  gestão  da  Educação  Superior,  no  qual,  fica

determinado, no item 34, o estímulo à adoção, pelas instituições públicas, de programas de

assistência estudantil,  tais como bolsa trabalho ou outros destinados a apoiar os estudantes

carentes que demonstrem bom desempenho acadêmico (BRASIL, 2001).

Outrossim, o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAE) é elaborado em 2007

pela  Associação  Nacional  dos  Dirigentes  das  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior

(ANDIFES).  Foram  relevantes  os  estudos  realizados  em  2004  pelo  FONAPRACE  para

subsidiar o plano. Aqueles estudos demonstraram que o perfil socioeconômico da sociedade

brasileira estava reproduzido no perfil dos(as) estudantes das Instituições Federais de Ensino

Superior  (IFES)  e  foram  identificadas  dificuldades  socioeconômicas  de  uma  parcela

significativa do segmento estudantil como uma das causas da evasão e da retenção, afirma o

documento.

O plano define que as  questões  como moradia,  alimentação,  manutenção,  meios  de

transporte e saúde são as principais demandas para garantir a permanência dos estudantes nas
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IFES. Dessa forma, afirma o PNAE, torna-se fundamental a articulação de ações assistenciais

para a permanência e a conclusão do curso por parte dos estudantes carentes, na perspectiva

de inclusão social, de melhoria do desempenho acadêmico e de qualidade de vida (BRASIL,

2007, p. 2). O PNAE teve como objetivo apresentar diretrizes norteadoras para a definição de

programas e projetos de assistência estudantil. Assim este plano afirma,

A busca pela redução das desigualdades socioeconômicas faz parte do processo de
democratização da universidade e da própria sociedade. Esse não se pode efetivar
apenas  no acesso  à educação  superior  gratuita.  Torna-se necessária  a  criação  de
mecanismos que viabilizem a permanência  e a  conclusão  de curso dos que nela
ingressam, reduzindo os efeitos das desigualdades apresentadas por um conjunto de
estudantes  provenientes  de  segmentos sociais  cada  vez  mais  pauperizados  e  que
apresentam dificuldades concretas de prosseguirem sua vida acadêmica com sucesso
(BRASIL, 2007, p. 4).

Um dos princípios  que regem o plano é a  igualdade de condições  para o acesso,  a

permanência e a conclusão de curso nas IFES (BRASIL, 2007,  p. 14). Assim, a partir do

Plano Nacional de Assistência Estudantil, ficam claras as bases em que se estabelece a AE são

o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes, estabelecendo áreas de atuação específicas

para garantir que se efetivem estes três pilares. 

Pilares estes reforçados nos objetivos gerais e específicos daquele plano: 

a) Geral: Garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos dos estudantes
das IFES, na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção de
conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida; 

b) Específicos:  Promover  o  acesso,  a  permanência  e  a  conclusão  de  curso  dos
estudantes das IFES, na perspectiva da inclusão social e democratização do ensino
(BRASIL, 2007, p. 14- grifo da autora).

No mesmo ano, o Ministério da Educação institui o Programa Nacional de Assistência

Estudantil, através da Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, considerando a

centralidade da assistência estudantil como estratégia de combate às desigualdades sociais e

regionais, bem como sua importância para a ampliação e a democratização das condições de

acesso e permanência dos jovens no ensino superior federal (BRASIL, 2007- grifo da autora).

Esta portaria é concretizada em 2010 por meio do Decreto nº 7234, de 10 de julho de 2010,

onde a AE é regulamentada em forma de programa, assim 

[...] a promulgação do Programa Nacional de Assistência Estudantil [...] representa
um marco histórico e de importância fundamental  para a questão da Assistência
Estudantil. Essa conquista foi fruto de esforços coletivos de dirigentes, docentes e
discentes e representou a consolidação de uma luta histórica em torno da garantia
da  Assistência  Estudantil  enquanto  um direito  social  voltado  para  igualdade  de
oportunidades aos estudantes do ensino superior público (VASCONCELOS, 2010,
p. 405).
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A finalidade  do  Programa  Nacional  de  Assistência  Estudantil  é  prover  os  recursos

necessários  aos  estudantes  de  baixa  renda,  tendo em vista  o  seu desenvolvimento  e  bom

desempenho, diminuindo o percentual de retenção e evasão. São objetivos do programa: I –

democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal;

II– minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da

educação  superior;  III  –  reduzir  as  taxas  de  retenção  e  evasão  e  IV  –contribuir  para  a

promoção da inclusão social pela educação (BRASIL, 2010).

Neste  documento  também  são  definidas  as  áreas  de  atuação  do  programa:  moradia

estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche,

apoio  pedagógico  e;  acesso,  participação  e  aprendizagem  de  estudantes  com deficiência.

Como  também  os  critérios  de  seleção  dos  estudantes  que,  devem  levar  em  conta,

preferencialmente,  sua  origem de  escola  pública  e  a  renda  familiar  per  capta  de  até  um

salário-mínimo  e  meio.  Os  demais  critérios  e  a  metodologia  de  seleção  devem  ser

estabelecidos por Instituição. Estas também devem acompanhar e avaliar o desenvolvimento

do programa (BRASIL, 2010).

O programa é regulamentado nas IFES e estende-se aos Institutos Federais, como afirma

o artigo 4º daquele Decreto, 

Art. 4º- As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais
de  ensino  superior,  abrangendo  os  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia,  considerando  suas  especificidades,  as  áreas  estratégicas  de  ensino,
pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu
corpo discente. 

Parágrafo único. As ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade
de  viabilizar  a  igualdade  de  oportunidades,  contribuir  para  a  melhoria  do
desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão
decorrentes da insuficiência de condições financeiras (BRASIL, 2010).

No entanto, o programa não deixa claro que se estende a todas as modalidades e níveis

de ensino, gerando dúvidas quanto a sua execução em níveis de ensino que não o Ensino

Superior. No entanto, a partir deste momento, os IFs começaram a se organizar para executar

as ações previstas no PNAES, de acordo com sua realidade.

Ao instituir a Rede de Educação Profissional e Tecnológica em 2008 por meio da Lei nº

11.892, o MEC, celebra com cada Instituto um Termo de acordo, metas e compromissos para

fins de estruturação, organização e atuação dos Institutos Federais. Este acordo foi importante

para  ampliação  e  garantia  da  AE  nos  Institutos  Federais,  em  suas  considerações  e
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pressupostos apontavam metas a serem cumpridas por todos os IFs, visando o combate da

evasão e a efetivação da permanência qualificada dos estudantes. 

O  documento  prevê  recurso  específico  de  acréscimo  dez  por  cento  da  matriz

orçamentária  de  cada  Instituto  para  os  programas  de  apoio  aos  projetos  de  AE  como

mecanismos que promovam a adoção de políticas afirmativas, democratização do acesso, a

permanência  e  êxito  no  percurso  formativo  e  a  inserção  socioprofissional,  tendo  como

pressuposto a inclusão de grupos em desvantagem social, ao passo que exige que os Institutos

estabeleçam o compromisso de desenvolver tais programas (BRASIL, 2009).

Em  dezembro  de  2010,  o  Conselho  Nacional  das  Instituições  da  Rede  Federal  de

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), em parceria com a Secretaria de

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) realizou, por meio do Fórum de Dirigentes de

Ensino, o Seminário “Construção de Diretrizes para as Políticas de Assistência Estudantil da

Rede Federal EPCT”, em Fortaleza, no Ceará. 

No seminário discutiu-se a elaboração de uma minuta para um novo documento que

regulamentasse  a  assistência  estudantil  exclusivamente  nos  Institutos  Federais.  Para  isso

criou-se um Grupo de Trabalho (GT) para elaboração deste documento (CONIF, 2011). Cria-

se então, um documento balizador da AE nos Institutos Federais. Neste, está expresso que,

[...] o desafio da inclusão social aponta para a necessidade de estabelecer políticas

de  assistência  estudantil  que  favoreçam  a  permanência  e  o  êxito no  percurso
formativo  e  na  inserção  socioprofissional  dos  estudantes,  particularmente  para
aqueles que necessitam das referidas políticas (CONIF, 2011- grifo da autora).

Mais  uma  vez,  destaca-se  aqui,  a  importância  da  assistência  estudantil  para  o

favorecimento  da permanência  e do êxito dos estudantes.  Em sua finalidade também está

enfatizada a permanência, pois ela se constitui em ampliar as condições de  permanência e

apoio à formação acadêmica.

O documento  apresenta a seguinte concepção da assistência estudantil:  uma política

pública  que  estabelece  um  conjunto  de  ações  que  buscam  reduzir  as  desigualdades

socioeconômicas, e promover a justiça social no percurso formativo dos estudantes. Ela se

destina aos estudantes matriculados na Rede Federal de Educação Profissional Científica e

Tecnológica,  independente  de  nível  e  modalidade  de  ensino,  prioritariamente  os  que  se

encontram em situação de vulnerabilidade social9 (CONIF, 2011).

9 Este estudo entende por vulnerabilidade social os: processos de exclusão, discriminação ou enfraquecimento
dos grupos sociais e sua capacidade de reação, como situação decorrente da pobreza,  privação e/ ou fragilização
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Na literatura são encontradas algumas concepções de AE das quais apresenta-se aqui as

definições de Silveira (2012) e Vasconcelos (2010). Para Silveira (2012, p. 50) a assistência

estudantil  deve  ser  compreendida  como  um  direito  e  deve  abranger  as  ações  que

proporcionem desde as ideais condições de saúde até o acesso aos instrumentais necessários à

formação profissional, já para Vasconcelos (2010,  p. 406) ela é um mecanismo de direito

social e tem como finalidade prover os recursos necessários para transposição dos obstáculos

e superação dos impedimentos ao bom desempenho acadêmico.

Assim,  a  assistência  estudantil  é  uma política  social  pública  inserida  na  política  de

educação e transita em outras áreas dos direitos sociais, como a saúde, o transporte, moradia,

alimentação necessidades especiais, cultura, lazer e demais direitos essenciais à permanência

dos estudantes. 

Após a conclusão dos trabalhos do GT, o CONIF encaminhou a proposta de um Decreto

da Política de Assistência Estudantil  para a Rede Federal EPCT ao ministro da Educação,

Henrique Paim, em 09 de maio de 2015, no entanto, este não fora aprovado até o presente

ano.  O  Decreto  nº  7234,  de  2010  atualmente  é  o  documento  orientador  da  assistência

estudantil tanto para as Universidades, como para os Institutos Federais de Educação, sendo

mais específico para o Ensino Superior.

Conforme  Cavalheiro  (2013,  p.  43),  em  2011  foi  enviado  aos  institutos  o  Ofício

Circular n° 21/2011/DPEPT/SETEC/MEC, que trata da AE, trazendo as primeiras instruções

sobre o desenvolvimento das ações do PNAES na Rede de Educação Profissional Científica e

Tecnológica.  Este documento  determinava o custeio  das  bolsas  do Programa Nacional  de

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de

Jovens e Adultos (PROEJA), além das ações previstas pelo PNAES, com recursos do Decreto

nº 7.234, de 2010.

Expedido  pela  Diretoria  de  Formulação  de  Políticas  de  Educação  Profissional  e

Tecnológica, o ofício citado, recomendava a utilização dos recursos da Ação Orçamentária

2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional  e Tecnológica,  para garantir  a

assistência ao(a) educando(a) do PROEJA, instituir regulamentação própria para “concessão”

de  assistência  estudantil,  estabelecida  através  de  critérios  claros  e  justos,  estimulando  a

permanência do estudante, a ser elaborada por Instituto.

de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social e territorial (BRASIL, 2011, p. 2).
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Ainda  em  2011,  fora  expedido  aos  IFs  o  Ofício  Circular  n°

42/2011/GAB/SETEC/MEC, de 03 de maio de 2011, com complementação de orientações

contidas no ofício circular n.º 21/2011 a respeito da assistência estudantil. Para Cavalheiro

(2013, p.  44) por sua redação confusa,  este  documento  trouxe dúvidas aos executores  do

PNAES nos Institutos, como por exemplo a utilização do recurso de forma muito ampliada

em outros  programas  e  recursos  programados  para  educação  à  distância  sem exatamente

especificá-los.

O referido ofício trazia algumas recomendações: não exigência da contrapartida laboral

do estudante; as ações de assistência estudantil podem ser potencializadas por atividades de

pesquisa  e  extensão  vinculadas  ao  ensino,  recomendação  da  aprovação,  pelos  conselhos

superiores, de uma regulamentação específica para a AE, envolvendo os setores da assistência

social,  da  coordenação  pedagógica  e  da  psicologia,  com  critérios  claros  de  acesso  dos

estudantes de origem popular.

O documento apresenta a concepção da SETEC sobre a assistência estudantil. Para esta

secretaria, as ações da AE devem viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a

melhoria  do  desempenho  acadêmico  e  agir,  preventivamente,  nas  situações  de  retenção  e

evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras dos(as) estudantes das classes

populares, especialmente os oriundos do meio rural, pertencentes a comunidades indígenas,

quilombolas (BRASIL, 2011).

No  entanto,  não  existe  uma  Política  de  Assistência  Estudantil  regulamentada  pela

SETEC, assim cada Instituto Federal interpreta o PNAES e operacionaliza a distribuição do

recurso,  em virtude  da  autonomia  que lhe  é  concedida,  gerando fragilidade  dos  critérios,

assim, como afirma Cavalheiro (2013, p. 46) a ausência de diretrizes norteadoras para a PAE

e a inexistência de equipe técnica ou órgão no MEC que se ocupem do tema, termina por

acarretar que o recurso direcionado para a AE nos Institutos Federais não esteja garantido no

orçamento da União.

Assim, acredita-se que a assistência estudantil deve ser reconhecida enquanto direito do

estudante e mecanismo para permanência e o êxito. Ela é um instrumento de minimização das

desigualdades sociais existentes, buscando dar condições efetivas para permanência no ensino

ao(a)  educando(a)  que  não  as  têm.  Cada  Instituição  tem  autonomia  para  executar  e
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regulamentar políticas de assistência estudantil conforme sua realidade. Neste estudo serão

analisados os regulamentos e políticas do IFBA e do IFAP. 

1.4 A Política de Assistência Estudantil  e a Educação Profissional: Condições para o
Acesso, Permanência e Êxito

A Educação Profissional e Tecnológica é a principal modalidade de ensino ofertada nos

Institutos  Federais.  Como  abordado  anteriormente,  historicamente  o  ensino  técnico

profissionalizante tem sido buscado pelas camadas mais pobres da população: “são os filhos

dos trabalhadores e operários que precisam obter uma profissão ainda no nível médio, não

podendo adiar este projeto para o nível superior de ensino” (RAMOS, 2007, p. 13).

Como apontado nos estudos de Anjos (2014, p. 61) não se pode negar que a intervenção

primeira do Estado em relação à educação foi de forma assistencialista, especialmente no que

diz respeito à educação profissional, criando escolas públicas para os filhos dos trabalhadores

com  a  intenção  de  regular  e  controlar  a  educação  das  crianças.  Desta  forma  o  Estado

oficializava  o ensino profissional  como ensino destinado aos pobres,  instituindo,  assim,  a

discriminação social através da escola.

Diante do exposto,  infere-se que não basta apenas garantir  o acesso deste público à

educação,  faz-se  necessária  a  garantia  da  permanência  e,  consequentemente,  a  conclusão

exitosa do curso. Por isso, entende-se que a assistência estudantil é uma necessidade para o(a)

estudante de qualquer modalidade e nível de ensino, já que a maior parte dos(as) estudantes

das escolas públicas são oriundos das camadas mais empobrecidas da nossa sociedade. 

Pode-se verificar este dado através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE) de 2014, pois, durante os nove

anos analisados,  a  rede  pública  continuou atendendo  uma proporção maior  de  estudantes

pertencentes  aos  20% da  população  com menores  rendimentos  no  ensino  fundamental  e

médio. 

Logo, não se pode desconsiderar o aspecto da pobreza quando se fala em AE. Pesquisas

mostram que a pobreza está relacionada ao baixo nível de escolaridade,  pois predominam

entre os indivíduos pobres nessa condição. Quem é pobre tende a receber menos educação

formal e quem recebe menos educação formal tende a ser mais pobre, criando uma difícil

armadilha social (SILVA JR. e SAMPAIO, 2010, p. 83). 
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Assim, a educação é um aspecto importante para o desenvolvimento do país, já que

através dela a população tem possibilidade de melhorar sua renda e consequentemente o nível

de qualidade de vida, sendo uma possibilidade de ascensão social. Destarte, o reconhecimento

que ampliar o acesso à educação é dever do Estado e quando se trata de ampliação do acesso,

faz-se necessário reconhecer as ações afirmativas implantadas nas últimas décadas, pois, o

acesso à AE implica, primeiro e necessariamente, que se tenha garantido o acesso à educação.

Para  maior  esclarecimento,  ao  falarmos  de  ações  afirmativas,  tomamos  a  definição  do

Ministério da Justiça: 

Medidas especiais e temporárias, tomadas pelo Estado e/ou pela iniciativa privada,
espontânea  ou  compulsoriamente,  com  o  objetivo  de  eliminar  desigualdades
historicamente acumuladas,  garantindo a igualdade de oportunidade e tratamento,
bem como compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, por
motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros” (BRASIL, 1996).

Regulamentada pela Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso

nas Universidades Federais e nas Instituições Federais de Ensino Técnico de Nível Médio, as

ações  afirmativas  amplia  o  acesso  às  Universidades  e  aos  Institutos  Federais,  conforme

disposto:

Art. 4º As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão, em
cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 50%
(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o
ensino fundamental em escolas públicas.

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo,
50%  (cinquenta  por  cento)  deverão  ser  reservados  aos  estudantes  oriundos  de
famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e
meio) per capita.

Art. 5º Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de
que trata o art. 4º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados
pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação,
em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos,
pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação
onde  está  instalada  a  instituição,  segundo  o  último  censo  do  IBGE  (BRASIL,
2012).

As ações afirmativas desta lei são para estudantes oriundos de escola pública, destes,

50% devem ter renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capta e serem autodeclarados

pretos, pardos e indígenas ou pessoas com deficiência igual à proporção respectiva de pretos,

pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está

instalada a Instituição, segundo o último censo do IBGE.

Em  aspectos  de  vivências  sociais  dos  estudantes,  as  ações  afirmativas,  também

conhecidas como política de cotas, impactam diretamente na realidade social vivenciada pelos
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estudantes dos Institutos Federais. Com base nesta lei pode-se inferir que pelo menos 50% do

público  ingressante  nos  IFs  vivenciam  alguma  condição  especial  ou  de  vulnerabilidade,

impactando  nos  índices  de  permanência  e  êxito.  O  PNAES  prevê  o  amparo  do  público

proveniente das políticas de cotas. Assim, conforme aquele Decreto:

Art. 5º Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos
da rede pública de educação básica ou com renda familiar  per  capita de até um
salário-mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições
federais de ensino superior (BRASIL, 2010).

Com base no último Censo do IBGE, em 2010, o Brasil contava com uma população de

191 milhões de habitantes, dos quais 91 milhões se classificaram como brancos (47,7%), 15

milhões como pretos (7,6%), 82 milhões como pardos (43,1%), 2 milhões como amarelos

(1,1%)  e  817  mil  indígenas  (0,4%).  Somando-se  o  total  de  pretos  e  pardos  temos  uma

população  maior  que  a  de  branco,  são  97  milhões  (50,7%),  ou  seja,  mais  da  metade  da

população brasileira é constituída por pretos e pardos (BRASIL, 2010).

Ao se afirmar que as políticas de cotas impactam na realidade social dos estudantes faz-

se, primeiro com base no critério de renda assumido por aquela Lei (igual ou inferior a 1,5

salário-mínimo per capta), que por si só já é um critério de vulnerabilidade, e também com

base  na  realidade  de  exclusão  vivenciada  pelos  pretos,  pardos,  indígenas  e  pessoas  com

deficiência no Brasil. Analisando as condições sociais dos pretos e pardos (maior número de

ingresso  dentre  os  cotistas)  em  relação  a  população  de  brancos,  temos  contrastes

consideráveis.

Por  exemplo,  há uma diferença  de mais  do dobro da taxa  de analfabetismo entre a

população branca e a de pretos e pardos. Enquanto a taxa de brancos analfabetos é de 4,0%, a

de pretos e partos é de 9,3%. Em relação ao ensino básico, entre as pessoas de cor preta ou

parda, 47,4% não completaram nem a primeira etapa, ou seja, quase metade da população de

pretos e pardos do país (BRASIL, 2017). Se é certo que a pobreza está relacionada ao baixo

nível de escolaridade,  então podemos afirmar que entre a população preta  e parda há um

elevado índice de pobreza. 

Compreende-se que a pobreza é um fenômeno complexo associado a muitas causas,

mas que está fortemente correlacionada ao baixo nível de escolaridade,  logo a redução da

pobreza e da desigualdade social passa pela democratização do ensino de qualidade (BRITO,

ARRUDA, CONTRERAS, 2015, p. 18673). Ainda assim, os índices daqueles que acessam os

estudos  e  conseguem concluí-los  são  preocupantes.  Conforme os  estudos  realizados  pelo
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IBGE, através da PNAD Contínua (BRASIL, 2017), a proporção de pessoas de 25 anos ou

mais de idade que finalizaram a educação básica obrigatória no Brasil, é de 46,1%, ou seja,

menos da metade da população do país têm o nível básico de educação.

Para  Reis  e  Tenório  (2009,  p.  52)  permanecer  adquire,  no  sistema  pós-cotas,  o

significado  de  continuar  nos  estudos,  porém esta  permanência  não pode ser  resumida  ao

assistencialismo,  ou  seja,  reduzida  a  uma prestação de  auxílio  pontual  e  à  mercê  da  boa

vontade dos governantes,  como discutido no tópico sobre assistência estudantil  no Brasil,

neste estudo. Também não pode ser pensada como uma política transitória, mas deve ser uma

política efetiva do Estado, no sentido de garantir e fortalecer a trajetória do(a) educando(a)

especialmente  aos  que  se  encontram  em  situação  de  vulnerabilidade  social  e  possuindo

efetivas dificuldades em permanecer nos estudos e lograr êxito.

Segundo aqueles autores, faz-se necessário o desenvolvimento de políticas de estado

que incidam sobre questões de permanência material como alimentação, transporte, aquisição

de  materiais,  condições  de  pertencimento  e  de  apoio  no  processo  de  aprendizagem.  É

importante refletir que não basta garantir o acesso à educação sem dar as devidas condições

de permanência,  tão logo, a permanência e o êxito dos(as) estudantes devem ser pensados

enquanto direito. Assim,

Na tessitura de múltiplas dimensões, podemos a partir do termo “democratizar”, que
recorre  a  outros  verbos,  como participar  e  incluir,  enfatizar  que  o  princípio  da
igualdade  de  condições  na  democratização  do  ensino  só  se  efetiva  mediante  a
qualidade no acesso sucedido da qualidade da permanência (SOUZA, 2017, p. 31).

A política de cotas afirmativas e sociais impactaram diretamente no público que acessa

as Universidades  e  Institutos  Federais.  Porém, neste  trabalho pretende-se também discutir

como este público acessa a AE e quais os mecanismos para que esta política seja garantida ao

estudante em situação de vulnerabilidade, como condição para uma permanência de qualidade

e também de êxito nos estudos. No relatório de gestão do IFBA (2018) podemos perceber que

existe uma atenção em relação a isso, 

Quanto  aos  estudantes,  considerando  o  atendimento  a  um  crescente  público
vinculado a faixas socioeconomicamente desfavorecidas da população, tendo em
vista a política de cotas e a oferta de educação de jovens e adultos, o maior desafio
é garantir não apenas a qualidade do ensino que lhes é ofertada, mas também as
condições para que eles tenham sucesso, isto é, possam permanecer na Instituição,
concluir seus estudos e ingressar no mundo do trabalho. se faz necessário investir
ainda  mais  no  acompanhamento  pedagógico,  nas  ações  de  acessibilidade  e
ampliação  do  atendimento  às  pessoas  com  deficiências  e  promover  ações  que
estimulem o  aprendizado  e  em  programas  de  monitoria,  além de  programas  de
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incentivo à participação  em projetos  de extensão,  empreendedorismo,  pesquisa e
inovação tecnológica (p. 51- grifo da autora).

Torna-se  claro,  a  partir  dos  documentos  analisados  no  tópico  anterior,  que  desde  a

criação dos IFs, pensava-se a AE como garantia das condições para o acesso, permanência,

êxito educacional e inserção profissional dos(as) estudantes. No Termo de Acordo de Metas e

Compromissos  realizado  entre  o  MEC  e  os  Institutos  Federais,  se  reconhece  que  o

compromisso dos IFs com a diversidade,  com a redução das  barreiras educativas e com a

inclusão  de  pessoas  com  necessidades  educacionais  especiais  e  deficiências  específicas,

implica na ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil (BRASIL, 2009).

Esta preocupação com os índices de permanência e evasão dos(as) estudantes torna-se

evidente quando em 2014 o MEC publica os estudos sobre evasão e retenção na Rede EPCT

através do Documento Orientador para Superação da Evasão e Retenção na Rede Federal de

Educação  Profissional  Científica  e  Tecnológica.  O  documento  apresenta  como  uma  das

condições para superação da evasão o fortalecimento da assistência estudantil, com programas

de monitoria e iniciação científica (BRASIL, 2014, p. 20).

Neste documento o MEC diz que a finalização do curso com êxito e logo o sucesso

escolar, seria concluí-lo, tendo cursado todos os componentes curriculares, inclusive prática

profissional  ou  estágio  (mesmo  o  não  obrigatório),  estando  apto  a  ser  diplomado  ou

certificado. 

Para o MEC a finalização sem êxito ou o insucesso implicaria em quatro situações: 

1. Transferência interna: situação em que o estudante mudou de curso na mesma unidade

de ensino; 

2. Transferência externa: situação em que o estudante mudou de unidade de ensino (na

mesma Instituição) ou mudou de Instituição; 

3. Desligado/Desistente: situação em que o estudante comunicou formalmente, de forma

espontânea, o desejo de não permanecer no curso e 

4. Evadido: situação em que o estudante abandonou o curso, não realizando a renovação

da matrícula ou formalizando o desligamento/desistência do curso (BRASIL, 2014, p.

21). 

No entanto,  a questão do êxito não é uma relação direta,  pode-se afirmar que ela é

multifatorial.  Por  exemplo,  podemos  considerar  a  questão  da  transferência  interna  como
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situação de evasão num determinado curso, mas não necessariamente ausência de êxito. Logo

o êxito  vai  além do sucesso ou insucesso escolar,  como o próprio documento  orientador

afirma: 

Entender  a  evasão  e  a  retenção  como  fenômenos  que  envolvem  fatores
multidimensionais (culturais, sociais, institucionais e individuais), e relacionar esse
entendimento  à  complexidade  da  Rede  Federal  no  cumprimento  da  sua  função
social,  implica em articular  ações que deem conta do atendimento a um público
diversificado que, em sua maioria, é socioeconomicamente vulnerável e egresso de
sistemas  públicos  de  ensino  em  regiões  com  baixo  índice  de  desenvolvimento
educacional (BRASIL, 2014, p. 28). 

É nesta perspectiva que se trata da assistência estudantil neste trabalho, com vistas à

permanência  dos(as)  estudantes  pretos(as),  pardos(as),  indígenas,  quilombolas,  com

necessidades  educacionais  específicas,  vulneráveis  ou  não.  Deve-se  haver  uma  atenção

especial para aqueles(as) em situação de vulnerabilidade social, mas a AE deve acompanhar a

trajetória de todo e qualquer estudante de maneira universal, até mesmo porque ela não se

restringe apenas ao suporte financeiro, mas trata-se de uma rede de benefícios e serviços de

suporte ao educando como afirma Souza (2017, p. 19), o próprio PNAES ao definir as áreas a

serem desenvolvidos os programas, abrange em 3 áreas específicas de:  caráter assistencial-

vínculo  com moradia  estudantil,  transporte,  creche e auxílio  financeiro;  caráter  universal-

vínculo  com  a  saúde,  cultura,  arte,  esporte,  inclusão  digital  e  acompanhamento

biopsicossocial;  caráter  educacional-  caráter  técnico-científico,  apoio pedagógico  e  fatores

relacionados à aprendizagem.
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CAPÍTULO II

O PERCURSO METODOLÓGICO

Este estudo faz referência a pesquisa social que é aquela que permite a obtenção de

novos conhecimentos no campo da realidade social. A respeito da pesquisa social Gil (2008)

vai afirmar que, 

os fatos sociais dificilmente podem ser tratados como coisas, pois são produzidos
por seres que sentem, pensam, agem e reagem, sendo capazes, portanto, de orientar a
situação de diferentes maneiras. Da mesma forma o pesquisador, pois ele é também
um ator que sente, age e exerce sua influência sobre o que pesquisa (p. 5).

Para o autor, o(a) pesquisador(a) social não é completamente neutro, seus valores estão

de alguma forma presentes na pesquisa, assim como também é transformado por ela. Este(a)

ao tratar dos fatos, seus valores e suas crenças pessoais o informam previamente acerca do

fenômeno, indicando se é bom ou mau, justo ou injusto, logo, ele(a) é mais do que um(a)

observador(a) objetivo, é um ator envolvido nos fenômenos (GIL, 2008, p. 5).

Neste capítulo, será descrito o percurso metodológico que foi realizado para construção

da presente  pesquisa,  com vistas a  analisar  como se dá o acompanhamento  da PAE, nos

aspectos do acesso, permanência e êxito do(a) estudante, nos Institutos Federais da Bahia e do

Amapá.  O  capítulo  está  subdividido  em  tópicos,  classificados  em:  2.1.  Caracterização  e

Natureza da Pesquisa, 2.2. O Método, 2.3 Campo de Pesquisa, 2.4. Participantes da Pesquisa,

2.5. Coleta e Análise de Dados e 2.6. Produto Educacional.

2.1 Caracterização e Natureza da Pesquisa

A pesquisa se caracterizou como qualitativa.  Para Minayo (2009, p.  21), a pesquisa

qualitativa trabalha com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado.

São  significados,  motivos,  aspirações,  crenças,  valores  e  atitudes  que  não  podem  ser

reduzidos  à  operacionalização  de  variáveis.  Respondendo,  assim,  as  questões  particulares

dando a possibilidade de tratar e analisar dados subjetivos, aos quais não se pode mensurar. E,

embora haja diferentes estratégias metodológicas neste tipo de investigação,  todas
têm o  mesmo objetivo:  compreender  as  relações,  as  visões  e  o  julgamento  dos
diferentes  atores  sobre  a  intervenção  na  qual  participam,  entendendo  que  suas
vivências e reações fazem parte da construção da intervenção e de seus resultados.
Ou seja, acredita-se que exista uma relação dinâmica e inseparável entre o mundo
real e a subjetividade dos participantes (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005, p. 74).
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Quanto à sua natureza,  foi uma pesquisa aplicada,  pois teve como objetivo produzir

conhecimento para aplicação imediata em uma realidade específica, através da elaboração de

um produto  educacional.  A  característica  fundamental  nesta  modalidade  de  pesquisa  é  o

interesse  na  aplicação,  utilização  e  consequências  práticas  dos  conhecimentos,  ou  seja,

produzir conhecimentos que podem ser úteis para solução de um problema específico (GIL,

2008, p.27). 

A  pesquisa  se  classificou  como  um  estudo  de  caso  comparativo,  na  qual  foram

estudados cada caso de forma individual,  o caso do IFBA e o caso do IFAP, para depois

compará-los. Para Yin (2001, p. 19-20), a técnica do estudo de caso pode ser utilizada como

estratégia  de  pesquisa  em  ciências  sociais  em  muitas  situações,  inclusive  em  estudos

organizacionais e gerenciais, que é o caso específico desta pesquisa. Ainda para o autor o

estudo de caso contribui de forma inigualável para a compreensão que temos dos fenômenos

individuais, organizacionais, sociais e políticos.

2.2 O Método

O  método  corresponde  ao  caminho  que  será  traçado  para  atingir  os  objetivos  da

pesquisa.  Assim,  nesta  pesquisa,  foi  utilizado  um  conjunto  de  procedimentos  e  técnicas

procurando responder ao problema inicial, que era: “Como se dá o acompanhamento do(a)

estudante dentro da Política de Assistência Estudantil nos aspectos do acesso, permanência e

êxito nos Institutos Federais da Bahia e do Amapá?”.

O  método  de  abordagem  utilizado  foi  o  dialético,  fundamentado  no  materialismo

histórico dialético. Esta teoria é fundamental para a análise de uma realidade social, pois traz

os  princípios  da  totalidade,  da  historicidade  e  da  contradição.  Para  a  teoria  materialista

histórica-dialética  tudo  se  relaciona.  Nenhum  fato  ou  ideia  pode  ser  compreendido

isoladamente,  cada  um  dos  fenômenos  deve  ser  compreendido  a  partir  de  sua  ligação

indissolúvel com a realidade, integrada por outros fatos ou ideias (GADOTTI, 1989, p. 59-

60).

Os fatos que acontecem no mundo são parte de um todo, são aspectos parciais de
uma realidade totalizante. Por isso, ao se empenhar na solução de qualquer problema
(seja social, seja individual), o ser humano precisa ter uma visão de conjunto. É a
partir  dessa visão geral  que se pode avaliar a importância de cada elemento que
compõe o todo (GADOTTI, 1989, p. 60).
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O princípio da totalidade que o método dialético traz é fundamental para a análise de

um fenômeno social que não pode ser visto destacado da sua historicidade e completude. A

realidade  não  é  estática,  ela  é  dinâmica,  encontra-se  em  constante  movimento,  sendo

construída  e  reconstruída  a  todo instante,  assim,  os  sujeitos  sociais  também precisam ser

vistos dentro de uma perspectiva histórica e dialética, pois, toda vida humana e social está

sempre sujeita a mudanças e transformações. 

Assim, a dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da

realidade. Para a dialética as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos, mas em

movimento,  encontrando-se sempre em vias  de se transformar,  desenvolver;  o fim de um

processo é sempre o começo de outro, afirmam Marconi e Lakatos (2003, p. 101). 

Não se pode analisar a realidade sem levar em conta o seu contexto histórico, porque

nada  se  constrói  fora  da  história,  como  também  não  se  pode  tratar  os  fenômenos  e  os

indivíduos como a-históricos.  E ainda,  é preciso analisar  os fenômenos numa perspectiva

dialética  considerando  cada  significado  como  parte  integrante  de  uma  totalidade,  tendo

sempre em vista  o  princípio  do conflito  e  da contradição,  pois  é  este  que vai  explicar  o

inacabado, o imperfeito e a realidade em permanente transformação.

2.3 Campo de Pesquisa 

O  locus da  pesquisa  foram os  Institutos  Federais  da  Bahia,  Campus Salvador  e  do

Amapá,  Campus Macapá.  O  recorte  espacial  do  estudo  foi  necessário  devido  ao  grande

número de Instituições Federais de Ciência e Tecnologia. Atualmente a Rede Federal conta

com 38 Institutos presentes em todos os estados e 644 unidades, conforme dados informados

no site do MEC (2019). 

A escolha destes dois casos não se deu de forma aleatória: justificou-se a escolha do

IFBA por ser uma Instituição centenária  e protagonista  na luta  por direitos.  Esta tem um

percurso e uma trajetória mais antiga e consistente, enquanto que o IFAP é uma Instituição

recente  e  está  caminhando  na  construção  de  muitos  aspectos,  inclusive  na  Política  de

Assistência Estudantil. Comparar uma Instituição mais antiga e outra mais recente no aspecto

da AE leva ao aprendizado com o que está sendo feito e o fortalecimento daquilo que já foi

iniciando.  Enriquece  também  o  estudo  comparativo  o  fato  da  pesquisa  ser  realizada  em

diferentes regiões do país: Norte e Nordeste. 
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Outro  critério  de  escolha  foi  pelo  IFBA  ser  o  polo  de  estudos  do  mestrado  da

pesquisadora e local onde está sendo realizada a pesquisa, viabilizando o estudo de caso e o

IFAP locus de vivência profissional da pesquisadora, que atua pelo período de três anos com a

Política de Assistência Estudantil. Foi através da experiência profissional da pesquisadora que

surgiram as primeiras inquietações acerca do objeto da pesquisa. O critério de escolha dos

Campi,  Salvador e Macapá, foi por antiguidade, maior quantidade de estudantes atendidos

pelos programas de AE e maior diversidade de modalidades executadas dos programas, como

também a atuação mais antiga da equipe de gestão da AE e referência para os outros Campi. 

2.4 Participantes da Pesquisa

Os  participantes  da  pesquisa  foram  os(as)  gestores(as)  da  assistência  estudantil

divididos em duas categorias: gestores(as) da AE que trabalham diretamente com a execução

da  PAE  nos  Campi,  e  aqueles  que  trabalham  nas  Reitorias  dos  respectivos  Institutos

analisados. Assim, os(as) gestores(as) da AE foram classificados(as) enquanto executores(as)

diretamente da política e responsáveis pela política como um todo no âmbito institucional. 

Participaram,  voluntariamente  da  pesquisa,  3  gestoras  do  IFBA,  responsáveis  pela

execução da política no  Campus Salvador e  1 representante da Reitoria,  responsável pela

política no âmbito geral do IFBA. No IFAP, foram entrevistadas 2 gestoras responsáveis pela

execução da política no Campus Macapá e 1 responsável pela política no Instituto como um

todo. Ao todo, foram entrevistados 7 gestoras.

O  projeto  inicial  desta  pesquisa  passou  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa,  sendo

aprovado  pelo  parecer  nº  3222228,  de  26  de  março  de  2019.  As  participantes  foram

esclarecidas  quanto  ao  objetivo  da  pesquisa,  aceitando  participar  de  forma  voluntária  e

assinaram termo de consentimento livre e esclarecido, do qual lhes foram disponibilizadas

uma via.

2.5 Coleta e Análise de Dados

A coleta de dados foi por meio de análise documental e entrevistas. Foi realizada análise

documental  do  estado  da  arte  sobre  o  tema.  Legislação  brasileira:  leis,  decretos,  foram

analisados  também  os  principais  documentos  que  direcionam  a  assistência  estudantil  no
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Brasil. A fonte da análise documental das Instituições foram os Planos de Desenvolvimento

Institucional (PDI), políticas, regulamentos e editais de AE, como também os relatórios de

gestão. A análise dos documentos das instituições foi norteada por um roteiro básico, baseado

no roteiro elaborado por Kowalski (2012, p. 176) e serviu como apoio para guiar a coleta de

dados. 

Coletou-se  os  dados  também por  meio  de  entrevistas  semiestruturadas,  combinando

perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado teve a possibilidade de discorrer sobre o

tema em questão.  Estas  foram realizadas  com gestores(as)  da AE. A entrevista  pode nos

fornecer  dados  primários  e/ou  secundários.  Segundo  Minayo  (2009,  p.  65-66),  os  dados

primários são objetos principais da pesquisa qualitativa, pois se referem a informações obtidas

diretamente  no  diálogo  e  tratam  da  reflexão  do  próprio  indivíduo  sobre  a  realidade  que

vivencia. 

As informações  coletadas  foram gravadas  com o consentimento  dos  participantes  e,

posteriormente,  as falas  foram transcritas  e  todas  as informações  registradas.  Para Bardin

(2016,  p.  93)  as  entrevistas  devem  ser  registradas  e  integralmente  transcritas,  incluindo

hesitações, risos, silêncio, bem como estímulos do entrevistador. 

As categorias de análise do conteúdo coletado foram acesso, permanência e êxito. Para

fins deste estudo, conceituamos as categorias estudadas como:

Quadro 1: Categorias acesso, permanência e êxito

CATEGORIAS DEFINIÇÃO

ACESSO Ação  ou  possibilidade  de  entrar  ingressar  ou  chegar,  ou  passar  em  um  lugar.

Possibilidade de ingresso, admissão em (AULETE, 2011, p. 26).

Neste estudo, considera-se o acesso à Política de Assistência Estudantil e acesso ao

Instituto Federal. Porém, este só é possível e necessário quando se acessa o direito à

educação.

PERMANÊNCIA Ação de permanecer, de continuar no lugar onde se encontra. Qualidade ou condição

do que dura longo tempo, continuidade (AULETE, 2011, p. 1056).

Ato  de  continuar  que  permita  não  só  a  constância  do  indivíduo,  mas  também a

possibilidade de existência com seus pares.  Não significa somente persistir, mas a

possibilidade de continuar estando dentro, junto, in (REIS e TENÓRIO, 2010, p. 4).

ÊXITO Bom resultado, efeito final, consequência. Exitoso: que tem êxito, sucesso; que tem

bom resultado (AULETE, 2011, p. 628).
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Neste  estudo,  êxito  será  considerado  a  conclusão  nos  estudos  ou  até  mesmo  o

desvincular-se da assistência estudantil, com efetivas condições de permanência e a

consequente conclusão do curso.

 Fonte: Elaborado pela autora com base em Aulete, 2011; Reis e Tenório, 2010.

Assim, as falas foram avaliadas e subdivididas e em seguida realizou-se a análise por

triangulação  de  métodos.  Esta  técnica  prevê  dois  momentos  distintos  que  se  articulam

dialeticamente,  favorecendo  uma percepção  de  totalidade  acerca  do  objeto  de  estudo e  a

unidade entre os aspectos teóricos e empíricos. O primeiro momento diz respeito à preparação

dos dados empíricos coletados, já o segundo momento se refere à análise propriamente dita

que implica na necessidade de se refletir sobre a percepção que os participantes constroem

sobre determinada realidade; sobre os processos que atravessam as relações estabelecidas no

interior  dessa  estrutura  e  sobre  as  estruturas  que  permeiam  a  vida  em  sociedade

(MARCONDES e BRISOLA, 2014, p. 203).

2.6 Produto Educacional

Tendo em vista que esta é uma pesquisa de natureza aplicada que, segundo Gil (2008),

apresenta  muitos  pontos  de  contato  com a  pesquisa  pura,  pois  depende  de  suas
descobertas  e  se  enriquece  com  o  seu  desenvolvimento;  todavia,  tem  como
característica  fundamental  o  interesse  na  aplicação,  utilização  e  consequências
práticas  dos  conhecimentos.  Sua  preocupação  está  menos  voltada  para  o
desenvolvimento de teorias de valor universal que para a aplicação imediata numa
realidade circunstancial (p. 27).

Uma  vez  analisados  os  dados,  propusemos,  a  partir  deste  estudo,  um  produto

educacional de acompanhamento do(a) estudante através da Política de Assistência Estudantil.

Um módulo de assistência estudantil dentro do SUAP, com a proposta do acompanhamento

integrado e interdisciplinar do(a) educando(a) desde o seu acesso no Instituto, acesso às ações

de AE, o seu processo de permanência e como ele(a) sai da Instituição. Ao mesmo tempo em

que se realizará o acompanhamento dos(as) usuários(as) da política, ter-se-á um produto final

de acompanhamento desta mesma política a partir da vivência dos(as) estudantes. 

O  produto  educacional  foi  aplicado  com  um grupo  de  profissionais  que  o  avaliou

através de um questionário, no qual se utilizou o modelo de escala do tipo Likert de cinco

pontos, para avaliar o grau de concordância dos(as) profissionais sobre a implementação do

sistema. Para análise foi utilizado o cálculo do Ranking Médio (RM) proposto por Oliveira
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(2005). Neste modelo atribui-se um valor de 5 a 1 para cada resposta, a partir da qual foi

calculada a média ponderada para cada item, baseando-se na frequência das respostas. onde os

valores  menores  que  3  são  considerados  como  discordantes  e,  maiores  que  3,  como

concordantes, considerando uma escala de 5 pontos. O valor exatamente 3 seria considerado

“indiferente” ou “sem opinião”,  sendo o “ponto neutro”, equivalente aos casos em que os

respondentes deixaram em branco (LAPA, 2008; OLIVEIRA, 2005).
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CAPÍTULO III

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos na pesquisa através de análise

documental e análise das falas das entrevistas realizadas. Para Minayo (1994, p. 68) a análise

e  a  interpretação  de  dados  estão  contidas  num  mesmo  movimento,  que  é  aquele  olhar

atentamente para os dados da pesquisa.

Na primeira seção, objetivou-se a análise da realidade estudada. Num segundo momento

realizou-se  um panorama da assistência  estudantil  nos  Institutos  Federais  estudados  nesta

pesquisa. Posteriormente foram discutidas as falas dos participantes da pesquisa identificando

suas relações com as categorias do acesso, permanência e êxito no percurso do(a) educando(a)

que passa pela AE e o acompanhamento do mesmo. 

Por fim, sugeriu-se um produto educacional que possa atender as demandas levantadas

no estudo. Assim, O capítulo está organizado da seguinte forma: 3.1 Conhecendo a Realidade

Estudada:  Aspectos  Gerais;  3.2  Conhecendo  a  Realidade  Estudada:  Um  Panorama  da

Assistência Estudantil no IFBA e no IFAP; 3.3 Entrevistas com Gestoras do IFBA e do IFAP;

3.3.1 Categoria Acesso, 3.3.2 Categoria Permanência, 3.3.3 Categoria Êxito.

3.1 Conhecendo a Realidade Estudada: Aspectos Gerais

A Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica foi criada por meio

da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 que transformou as antigas Escolas Técnicas

Federais, Agro Técnicas e os Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica em

Institutos  Federais  de Educação,  Ciência e  Tecnologia.  Nela,  os Institutos  Federais  foram

definidos enquanto instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e

multicampi,  especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes

modalidades de ensino (BRASIL, 2008, art. 2º).

A Lei estabelece que os Institutos devem garantir o mínimo de 50% de suas vagas para

atender à educação profissional técnica de nível médio, e o mínimo de 20% de suas vagas

para oferta de licenciatura. Assim, a maior parte da oferta dos IFs está voltada à educação

profissional.
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A criação da Rede Federal EPCT fez parte do plano de expansão do governo Lula.

Apenas nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, foram destinadas 239 novas unidades da

Rede, alcançando 57% do número de unidades nas regiões, onde se concentravam 43% da

população  brasileira  (BRASIL,  2014).  As  regiões  Norte  e  Nordeste  estão  localizados  os

Institutos que foram objetos deste estudo. 

Assim, são objetos desta pesquisa o Instituto Federal da Bahia e o Instituto Federal do

Amapá. Enquanto o IFBA é uma Instituição centenária, existe desde 1909 com a Escola de

Aprendizes  e  Artífices,  já  o  IFAP é  recente,  que  nasceu  em 2007 como Escola  Técnica

Federal do Amapá, já como uma articulação para a futura implantação do IF, o que ocorreu no

ano seguinte com a Lei nº 11.892 de 2008, que transformou a Escola Técnica em Instituto

Federal. 

Faz-se  pertinente  comparar  alguns  dados  dos  dois  Estados  dos  quais  os  Institutos

Federais que fazem parte do objeto de análise deste estudo se encontram, Bahia e Amapá,

para que se tenha um panorama das realidades  estudadas.  Assim,  elaborou-se um quadro

comparativo com aspectos considerados relevantes para o estudo em curso:

Quadro 2- Indicadores Regionais dos Estados da Bahia e do Amapá

INDICADORES REGIONAIS BAHIA AMAPÁ

Área (km²) 564.732,450 142.828,521

Número de Municípios 417 16

População estimada em 2017 15.344.447 797.722

Rendimento nominal mensal domiciliar per capita 2017 (reais) 862,00 936,00

Nível de Instrução Médio Completo (2010) 2.504.833 143.652

Nível de Instrução Superior Completo (2010) 532.492 36.636

Nível de Ocupação (2016) 5.841.078 295.000

Índice de pobreza (%) 43,47 39,62

Fonte: Elaboração da autora com dados do IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br. Acesso em: 23 jul
2019. 

Os  indicadores  sociais  e  econômicos  são  importantes,  considerando  que  estão

diretamente relacionados com a necessidade da Política de Assistência Estudantil na região.

Esta se relaciona principalmente com questões sociais e econômicas da população, no caso

os(as) estudantes. Assim, enquanto o Estado do Amapá não chegou a 1 milhão de habitantes,

a  população  do  Estado  da  Bahia  ultrapassa  os  15  milhões  de  habitantes,  ou  seja,  uma

população mais de 15 vezes maior. O número de municípios do Estado da Bahia também é
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maior, numa proporção de 401 municípios a mais que o Estado do Amapá. Em relação a

renda,  parte  dos  amapaenses  recebem  em  média  um  valor  próximo  do  salário-mínimo,

enquanto a maior parte dos baianos recebem abaixo desse valor. Os índices de pobreza são

equiparáveis nos dois Estados, com diferença de 4 pontos. 

Para se ter dimensão da proporção dos institutos estudados, o IFBA possui, atualmente,

21 Campi e 1 Campus Avançado, enquanto o IFAP possui 4 Campi, 1 Campus Avançado e 1

Centro de Referência.  Daí é possível perceber a abrangência das instituições  estudadas,  o

IFBA  numa  proporção  de  72% maior  que  o  IFAP.  O  quadro  abaixo  apresenta  algumas

características dos dois Institutos:

Quadro 3- Quadro comparativo entre o IFBA e IFAP

CATEGORIAS IFBA IFAP

Marco Históricos

1909- Escola de Aprendizes e Artífices

1959- Escola Técnica Federal

1978- Centros Federais de Educação
Tecnológica

2008- Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia

 2007- Escola Técnica Federal do
Amapá

2008- Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia

Quantidade de Campi 21 Campi e 1 Campus Avançado 4 Campi, 1 Campus Avançado e 1

Centro de Referência

Quantidade de discente10 Total de discentes matriculados: 32.537 Total de discentes matriculados: 4.700

Recurso da Assistência

Estudantil

 Exercício de 2017: R$ 17.105.970,00

Exercício de 2018: R$ 15.462.595,43

Exercício de 2017: R$ 3.344.328,00

Exercício de 2018: R$ 1.828.955,00 

Fonte: Elaboração da autora com dados dos relatórios de gestão e dos sites11 das Instituições. 

A partir dos dados apresentados, percebe-se o quanto as duas realidades são bastante

distintas. Observa-se que o número de estudantes do IFBA é oito vezes maior que o número

de estudantes do IFAP. Quanto ao recurso da assistência estudantil, para o exercício de 2017,

o IFBA recebeu quatro vezes o valor de recurso para a AE do que o IFAP no exercício do

mesmo ano. Em 2018 esta diferença saltou para quase 15 vezes, pois o recurso do Campus

Macapá sofreu redução de ordem do governo federal. 

10 Ano de referência 2018.

11 http://portal.ifba.edu.br e http://www.ifap.edu.br
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3.2 Conhecendo a Realidade Estudada: Um Panorama da Assistência Estudantil no 
IFBA e no IFAP

A fim de contextualizar a assistência estudantil no IFBA e no IFAP, traz-se aqui um

panorama do funcionamento, estrutura e normativas vivenciadas por estas Instituições. Tanto

no  IFBA,  Campus  Salvador,  quanto  no  IFAP,  Campus  Macapá,  os  departamentos

responsáveis pela AE estão diretamente ligados às respectivas Diretorias de Ensino destas

unidades, no IFBA é denominado Departamento de Assistência Estudantil e Apoio ao Ensino

e no IFAP, Departamento de Assistência Estudantil.

As  duas  Instituições  têm representantes  na  Reitoria  que  respondem pela  assistência

estudantil no âmbito geral da Instituição. Ambas não possuem pró-reitorias específicas de AE

e  estes  profissionais  estão  lotados  nas  respectivas  Pró-Reitorias  de  Ensino  (PROEN).

Podemos  visualizar  esta  hierarquia  em  que  se  vincula  a  AE  nos  organogramas  das

instituições:

Figura 1: Organograma do IFBA

Fonte: Portal do IFBA. Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/conquista/institucional/032_Organograma.

Acesso em 06 ago 2019.
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Figura 2: Organograma do IFAP

 Fonte: Site institucional. Disponível em: http://macapa.ifap.edu.br/index.php/organograma. Acesso em: 06 ago.
2019

Nos Institutos Federais da Bahia e do Amapá a assistência estudantil se apresenta de

forma estruturada. As duas instituições apresentam uma Regulamentação própria para a AE,

que estabelece critérios para a execução da mesma em suas realidades. A Regulamentação da

Política  de  Assistência  Estudantil  do Instituto  Federal  da  Bahia  fora aprovada através  da

Resolução CONSUP nº 25, de 23 de maio de 2016, e do Instituto Federal do Amapá fora

aprovada  através  da  Resolução  CONSUP nº  31,  de  22  de  março  de  2019.  Ambas  estão

disponibilizadas nos sites das instituições. Comparando-se as duas políticas temos: 

Quadro 4: Quadro comparativo entre as Políticas de Assistência Estudantil do IFBA e
do IFAP

CATEGORIAS DE
ANÁLISE

IFBA IFAP

CONCEITO DE
POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

Arcabouço de princípios e diretrizes que
orientam a elaboração  e implementação
de  ações  que  garantam  o  acesso,  a
permanência  e  a  conclusão  de  curso
dos  estudantes,  com  vistas  à  inclusão
social,  formação  plena,  produção  de
conhecimento,  melhoria do desempenho
acadêmico e o bem-estar biopsicossocial.

Arcabouço  de  diretrizes  e
procedimentos  que  orientam  a
elaboração  e  implementação  de
ações  voltadas  ao  atendimento de
estudantes  regularmente
matriculados  nos  cursos  da
Instituição, visando contribuir para
seu  acesso,  permanência  e  êxito
na  perspectiva  da  melhoria  do
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desempenho escolar,  qualidade de
vida e inclusão social.

EIXOS

Dividida em 3 eixos:

1) Programas de Assistência e Apoio ao
Estudante- PAAE

2) Programas Universais

3) Programas Complementares

Dividida em 2 eixos:

1)  Eixo de Assistência e Apoio ao
Estudante

2) Eixo Universal

MODALIDADES DE
AUXÍLIOS

1) Auxílio-Transporte

2) Auxílio-Moradia

3) Auxílio para Aquisições

4) Auxílio Cópia e impressão

5) Auxílio-Alimentação

I. Auxílio-transporte;

II. Auxílio-alimentação;

III. Auxílio-moradia;

IV. Auxílio Material Didático;

V. Auxílio uniforme;

VI.  Auxílio  Material  e  recurso
assistivo;

VII.  Auxílio  permanência
PROEJA;

VIII. Auxílio emergencial;

IX. Auxílio-creche;

X. Auxílio atenção à saúde

PROGRAMAS E
SERVIÇOS DO EIXO

UNIVERSAL

1) Programa  de  Educação  para  a
Diversidade

2) Programa  de  Atenção  às
Pessoas  com  Necessidades
Específicas

3) Programa  de  Assistência  à
Saúde

4) Programa de Acompanhamento
Psicológico

5) Programa de Acompanhamento
Pedagógico

6) Programa de Acompanhamento
Social

7) Programa  de  Incentivo  à
Educação Física e ao Lazer

8) Programa  de  Incentivo  à
Educação Artística e Cultural

9) Programa  de  Incentivo  à
Formação da Cidadania

10) Programa  de  Assistência  às
Viagens

1) Serviço  Psicológico
Educacional;

2) Serviço  Técnico-

Pedagógico;

3) Serviço Social;

4) Serviço  de  Assistência

Básica à Saúde;

5)  Programa de Incentivo ao

Esporte e Lazer;

6) Programa  de  Incentivo  à

Arte e Cultura;

7)  Programa de Incentivo à

Participação  Político

Acadêmica

8) Programa  de

Desenvolvimento

Técnico-Científico;

PROGRAMAS
COMPLEMENTARES

1) Programa  de  Mobilidade
Acadêmica

2) Programa  de  Iniciação
Científica e Tecnológica

Não possui 
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3) Programa Monitoria

EQUIPE MÍNIMA DE
PROFISSIONAIS

Fala-se  em  equipe  técnica
multidisciplinar, porém não especifica os
profissionais que devem fazer parte desta
equipe.

I. Serviço Social;

II. Psicologia;

III. Pedagogia;

IV.  Técnico  em  assuntos
educacionais

V. Medicina;

VI. Enfermagem;

VII. Educação Inclusiva;

VIII. Nutrição;

IX. Odontologia

ACOMPANHAMENTO
DO(A) ESTUDANTE

Será  de  natureza  acadêmica  e

interdisciplinar, contemplando o controle
da  movimentação  de  matrícula,  da
frequência e também do desenvolvimento
acadêmico,  biopsicossocial  do
estudante. Este acompanhamento será de
responsabilidade  da  Gestão  da
Assistência  Estudantil  de  cada  campus
que designará profissionais para realizar
as atividades administrativas, bem como
uma  equipe  multidisciplinar  para
operacionalizar  o  acompanhamento
pedagógico e biopsicossocial. 

Será  solicitado  bimestralmente  ao

Serviço  Pedagógico  e  Registro
Escolar do  Campus,  o rendimento
e  a  frequência  dos  estudantes
contemplados nos auxílios e bolsas
da  Política  de  Assistência
Estudantil,  para  efeito  de
monitoramento.  Configura-se
monitoramento  do  Campus  na
execução da política de assistência
estudantil:  I.  A  verificação  e  o
acompanhamento  da  frequência
mensal  dos  estudantes;  II.  A
verificação  e  o  acompanhamento
do  aproveitamento  escolar  dos
estudantes;  III.  O controle do uso
adequado  dos  auxílios;  IV.  O
acompanhamento  e  a  avaliação
semestral  da  execução  da  política
de  assistência  estudantil  no
Campus.

AVALIAÇÃO

A Política  de  Assistência  Estudantil  do
IFBA  deverá  ser  avaliada  anualmente,
através da análise do desenvolvimento de
suas ações em âmbito local e geral,  e a
cada  triênio  deverá  ser  realizada  a
revisão dos documentos que a compõem,
fazendo-se as alterações necessárias.

Serão  adotadas  ações  para
avaliação  e  monitoramento  das
ações  da  Política  de  Assistência
Estudantil do IFAP, bem como do
impacto gerado nos beneficiários, a
fim  de  aferir  sua  efetividade  em
assegurar a permanência e a saída
com  êxito  dos  estudantes,
observando  indicadores
quantitativos e qualitativos.

Fonte: Elaboração da autora com dados das Políticas de Assistência Estudantil do IFBA e do IFAP.

Percebe-se que há semelhanças entre as duas políticas: os conceitos, os eixos de ação,

concepção  de  assistência  estudantil,  encontram  semelhanças  de  entendimento  e  estrutura

organizacional  da  assistência  estudantil.  As  categorias  do  acesso,  permanência  e  êxito

aparecem  no  início  das  regulamentações,  quando  trata  da  definição  da  política.  Assim,
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podemos inferir que a concepção dos gestores acerca da política traz estas categorias como

princípios que regem a AE. 

Identificou-se nas duas políticas que não existem critérios claros de avaliação da política

e de acompanhamento dos(as) estudantes usuários(as) dos programas de AE. Luck (2012, p.

21-24), afirma que a avaliação é um dos caminhos mais efetivos para a busca da qualidade da

gestão,  constituindo-se  em estratégia  fundamental  da  mesma.  Para  saber  se  a  política  de

assistência  estudantil  tem  cumprido  sua  finalidade  é  necessário  que  se  façam avaliações

constantes e uma das formas de verificar a efetividade da política é identificar como ela tem

contribuído para o acesso, permanência e êxito dos(as) estudantes na Instituição.

Sabe-se o quanto a avaliação é importante para a qualidade de uma política ou programa

implementado. O próprio Decreto nº 7.234 de 2010 afirma que as instituições devem adotar

critérios de avaliação e acompanhamento:

Art. 5º Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos
da rede pública de educação básica ou com renda familiar  per  capita de até um
salário-mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições
federais de ensino superior. 

Parágrafo único. Além dos requisitos previstos no caput, as instituições federais de
ensino superior deverão fixar: 

I-  requisitos para  a percepção  de assistência  estudantil,  observado o disposto no
caput do Art. 2º; e 

II- mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES (BRASIL, 2010).

O  Relatório  de  Gestão  do  IFBA  (2018,  p.  43)  aponta  a  falta  de  um sistema  para

acompanhamento da execução da PAE como um dos riscos da gestão. Neste mesmo relatório,

foram  estabelecidas  como  ações  futuras  o  desenvolvimento  e  implantação  o  módulo  de

Assistência  Estudantil no SUAP (IFBA, 2018, p. 107). O IFAP também apresenta em seu

Plano de Ação (2018, p. 87) como ação estratégica a necessidade da implantação do módulo

de assistência  estudantil  no SUAP, com a finalidade de automatizar  e  agilizar  processos.

Então, infere-se que os dois Institutos entendem como demanda iminente a criação de um

módulo de AE no SUAP capaz de dar conta do acompanhamento dos(as) estudantes e, como

consequência, o acompanhamento e a avaliação da própria Política de Assistência Estudantil

através do mesmo sistema. 

Os dados  apresentados  no parágrafo  anterior,  corrobora  com o produto  educacional

desenvolvido neste trabalho, pois o modelo aqui criado pode vir a ser o modelo implantado,

embora já exista referência de outros modelos, cada realidade tem demandas que precisam ser
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adaptadas. Não estamos dizendo que não existem módulos de AE no SUAP, porém, pretende-

se  um  modelo  que  adeque-se  às  necessidades  identificadas  nesta  pesquisa:  um  módulo

integrado  entre  setores  e  profissionais,  interdisciplinar,  que  acompanhe  a  trajetória  do(a)

educando(a) de maneira integral, perpassando desde o seu ingresso na Instituição e primeiro

contato com a AE (acesso), sua trajetória dentro dela e, em muito casos, sendo assistido pela

AE em vários aspectos (permanência) e a fase de conclusão do curso e/ou o desligar-se da AE

(êxito).

3.3 Entrevistas com Gestoras do IFBA e do IFAP

As  entrevistas  foram  realizadas  com  os  profissionais  responsáveis  pela  gestão  da

assistência  estudantil,  tanto  no  IFBA,  quanto  no  IFAP.  No  IFBA  foram  entrevistadas

profissionais que atuam na execução da AE no Campus Salvador e profissional responsável

pela  AE  na  Instituição  de  modo  geral,  ligada  à  PROEN.  No  IFAP  foram  entrevistadas

profissionais  que  atuam na execução da  AE no  Campus Macapá e,  também,  profissional

responsável pela AE de forma geral na Instituição, ligada à PROEN. 

Para  preservar  a  identidade  das  participantes  da  pesquisa,  estas  serão  identificadas

através da inicial “G”, para gestora; seguida da sigla do Estado, “BA” ou “AP”, identificando

se  a  profissional  pertence  ao  Instituto  Federal  da  Bahia  ou  Instituto  Federal  do  Amapá,

seguido de índices  numéricos.  Serão analisadas  tanto  as  falas  das  profissionais  do IFBA,

quanto do IFAP comparando-se os aspectos estudados com as falas das participantes. Como

somente mulheres participaram da pesquisa, faremos sempre referência às profissionais na

flexão do gênero feminino.

3.3.1 Categoria Acesso

Sobre a concepção de acesso, as profissionais do IFAP relataram que entendem o acesso

como a inclusão às ações de assistência estudantil,  como também a condição de acessar a

Educação, pois é por meio do acesso à Educação que se pode ser inserido na Política de

Assistência Estudantil.  Concordam que os dados utilizados no acesso à Instituição  devem

estar interligados com a AE. Podemos observar nos trechos das falas que seguem:
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Entendo o acesso como acesso à Instituição e uma interligação entre este e o acesso
às ações de AE e além disso deve haver uma interligação entre o registro e o setor
de  assistência,  que  aí  chegariam informações  como,  qual  o  aluno cotista,  qual
aluno é oriundo de escola pública, qual aluno tem baixa renda… (GAp1).

Na  seleção,  temos  isenção  das  taxas,  questionário  socioeconômico  onde  são
analisadas as cotas, quando a gente fala no acesso eu entendo com esse objetivo de
trazer pessoas em situação de vulnerabilidade para dentro da Instituição. Quando
você faz a seleção e temos um decreto que diz que temos que receber alunos de
escola pública, com determinada renda, com determinada etnia, perfil ou condição,
estamos dando oportunidade desta pessoa entrar na Instituição (GAp2).

No IFBA, também se entende o acesso como a entrada no Instituto e a partir daí pensar

ações  de  AE voltadas  para  as  demandas  sociais  do  público  ingressante.  Percebe-se  esta

compreensão a partir do relato abaixo:

Em 2006, 2007 e 2008 foram anos que começou o plano de expansão dos Institutos
Federais  e  em  2008  mudou  de  Centro  Federal  Tecnológico,  para  Instituto
Federal… A partir daí começou-se a levar em consideração as diferenças locais e
regionais para atender os estudantes na questão do acesso e da permanência, até
porque em 2006 também foram estabelecidas  cotas de acesso,  raciais e sociais,
negros,  indígenas  e  os  que  vinham  de  escola  pública. Isso  fez  com  que
repensássemos em outras ações, visto que o formato que era apresentado não dava
conta,  só  atendia  auxílio-transporte,  moradia  e  o  programa  de  incentivo  à
aprendizagem  (PINA)[…]  Várias  expressões  da  questão  social  começaram  a
transbordar  dentro  do  Instituto,  que  precisavam  de  maior  atenção,  reflexão  e
proposição de mudança. Que não era apenas de assistência, no sentido de garantir
uma bolsa, mas de assistência entendendo um conceito mais amplo de dar visão a
todas essas questões dentro do Instituto. (GBa1).

Ainda em relação à concepção de acesso, no IFBA, uma profissional discorda que o

acesso está  interligado à Assistência  Estudantil.  Nesta concepção,  a  AE seria  responsável

apenas pela permanência do estudante, como se pode observar no relato que segue:

Quando  em  2010  surge  o  decreto,  como  força  de  Lei,  ele  demarca  qual  é  o
território da assistência estudantil.  E nesse demarcar,  a assistência estudantil  é
demarcada na permanência, está lá no decreto. Antes da política, atuávamos no
acesso, no sentido de divulgar a política pública de educação,  indo em escolas,
divulgando quais eram as perspectivas  de permanência que o Instituto oferecia.
Não trabalhávamos diretamente com acesso do estudante. E isso fica reforçado em
2010,  quando  já  como  Instituto,  Rede  Federal  de  Ensino,  temos  uma  fatia  do
recurso da assistência e lá diz que é permanência. Não fala em acesso, nem em
êxito. A Instituição tem o dever de trabalhar acesso, permanência e êxito, mas a
assistência estudantil, está posta para permanência exitosa do estudante (GBa4).

Neste relato se faz referência ao Decreto 7.234 de 2010, que dispõe sobre o Programa

Nacional de Assistência Estudantil e nele está descrito que a finalidade do programa é ampliar

as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal. No entanto,

como  discutido  na  interlocução  teórica  deste  trabalho,  a  Rede  EPCT  não  possui  uma

legislação própria que rege a AE, como também os IFs não utilizam o recurso que é próprio

do PNAES, mas recurso específico para o educando da educação profissional e tecnológica,
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oriundo da ação orçamentária  2994-  Assistência ao Educando da Educação Profissional  e

Tecnológica. 

Então,  este  Decreto  é  compreendido  como  um  direcionamento  para  as  ações  de

assistência estudantil nos Institutos Federais, adaptado em muitos aspectos, inclusive na oferta

para o Ensino Médio. Outro ponto que é importante destacar, é que toda a discussão histórica

da AE, também apresentada neste estudo, traz os aspectos do acesso, permanência e êxito

como pilares da AE.

O acesso às ações de assistência estudantil se dá majoritariamente via edital. Esta forma

de acesso é esclarecida no relato da profissional abaixo: 

Sobre o acesso, o primeiro passo é estar regularmente matriculado. Todo estudante
matriculado, pode solicitar ou se inscrever no programa. Feita a inscrição, quando
se  trata de recurso  para  auxílio,  benefício  ou bolsa,  ele  passa pela seleção do
serviço social, para avaliar se ele está no perfil de vulnerabilidade, cujo principal
critério é a renda per capta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, e todas as outras
vulnerabilidades que serão avaliadas. Situação de moradia, de saúde, desemprego,
toda situação é avaliada, mas o primeiro critério é aquele. Fora isso, os critérios
dos  outros  programas  universais  são  estabelecidos  pelos  profissionais  que
elaboram os projetos. Existe uma comissão de programas universais que seleciona
os projetos para serem aprovados, os critérios são estabelecidos nestes projetos
(GBa1).

Para execução da assistência estudantil os profissionais encontram dificuldades, como

por exemplo, o número grande de inscritos e poucos profissionais para executar as etapas.

Observa-se no relato da profissional do IFBA:

O programa é seletivo, o PAAE, Programa de Assistência e Apoio ao Estudante,
demanda dos assistentes sociais quase toda nossa força de trabalho e tempo na
Instituição. Passamos meses no processo de seleção para os auxílios, entrevistando,
fazendo visita e analisando os documentos. Particularmente o ano de 2018 foi muito
difícil. Estamos só em duas, para dar conta de um universo de 5300 estudantes,
regularmente matriculados no Campus e destes, nós tivemos a procura das ações de
assistência social por 2700 estudantes. Então, é humanamente impossível darmos
conta do trabalho de levantamento de dados, inscrição, entrevistas, análises, visita
domiciliar e por fim, conceder a bolsa. Então tivemos uma série de problemas que
envolveram este processo (GBa1).

Observa-se o quanto o processo é burocrático, baseado em documentos e checagem das

informações,  exigindo  uma  atuação  policialesca  do  assistente  social  e  uma  demanda  de

trabalho que, com o aumento do número de estudantes, a cada dia se torna mais difícil de ser

administrada conforme mencionado no relato acima.

Particularmente, no IFBA, as ações do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante,

são centralizadas nos profissionais de serviço social, conforme o parágrafo único do artigo 5º
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da PAE deste Instituto, onde está posto que caberá apenas ao profissional de Serviço Social

de cada Campus do IFBA o planejamento, execução e avaliação do processo de inscrição e

seleção deste programa (CONSUP IFBA, 2016- grifo da autora). No entanto, reconhecem que

necessitam de ajuda e contam com o apoio de outros profissionais da equipe e,  também,

estagiários, denotando a importância de um trabalho com a descentralização das tarefas:

Estamos numa diretoria sistêmica, composta por: psicólogo, pedagogo, assistente
social, assistente em administração, intérprete em libras, nutricionista, tradutores e
transcritores de braile. Essa é uma diretoria de suporte a diretoria de ensino na
Instituição.  Contamos  muito  com  o  apoio  da  psicologia,  dos  estagiários  de
psicologia nas inscrições, recolher documentos, dar as informações. Foi uma ajuda
crucial para que pudéssemos minimamente fazer o trabalho (GBa1).

No entanto, reconhecem que outros programas da política possam ser coordenados e

organizados  por  outros  profissionais,  programas  estes  que  não  tenham  o  critério  de

vulnerabilidade como aspecto mais relevante, ou seja, os programas universais. Observa-se

isto no relato que segue:

Hoje  temos  o  PAAE e  outros  9  programas  que  são  universais  para  os  demais
estudantes.  Tenta  garantir  que  o  estudante  tenha  condições  de  um  ensino  e
aprendizado  com  qualidade  e  estas  ações  não  precisam  ser  executadas
necessariamente  pelo  Serviço  Social.  Exemplo:  programa  de  educação  física  e
lazer, deve ser executado por profissionais da área de educação física, artes, que
podem também executar a assistência estudantil (GBa1).

Situações  como  intenso  volume  de  trabalho,  poucos  profissionais  e  um  processo

praticamente  todo  manual,  acarreta  no  atraso  do  resultado,  o  que  pode  prejudicar  o(a)

estudante, incidindo até no abandono do curso, pois este(a) traz demandas que não podem ser

adiadas:

O processo durou mais de quatro meses. E esse é um período em que o estudante
pode  abandonar  a  escola,  porque  não  recebeu  a  bolsa  ou  o  auxílio,  não  tem
condições  de  ir  para  a  escola,  os  pais  pressionam,  professores  e  técnicos
pressionam, cobram, e sem podermos dar conta. (GBa1).

No  IFBA,  o  processo  se  torna  mais  longo  porque  todos  os(as)  estudantes  que  se

inscrevem no PAAE são entrevistados: em 2018 se inscreveram 2700 estudantes, com apenas

2 profissionais realizando as entrevistas. As profissionais relataram detalhes deste processo:

Todo aluno que se inscreve é entrevistado, para checar a documentação e escutar a
história  de  vida.  O  aluno  tem  que  apresentar  original  e  cópia  de  toda
documentação. Tem coisas que não aparece no questionário. Já detectamos muitas
inconsistências  através  da  entrevista.  Em 2018,  devido  a  demanda  e  o  número
reduzido de profissionais,  aceitamos apenas a xérox do documento em envelope
lacrado,  mas nos geraram muitos  problemas,  muitos  erros,  falta  de  documento,
muito  retrabalho.  Apenas  o  serviço  social  tem acesso  aos  documentos,  e  faz  a
conferência da cópia com os originais. Não tem como entrevistar apenas aqueles
que detectamos situação de vulnerabilidade. Precisamos que todo o fluxo que está



62

previsto seja cumprido. Quando há um desvio das ações, atrapalha todo o processo
[…] A entrevista é só com o aluno, mesmo que adolescente (GBa1). 

Tudo  que  precisamos  além disso,  ou  convocamos  os  pais,  ou  fazemos  a  visita
domiciliar. A entrevista é para checar as informações inseridas na inscrição e ouvir
a história de vida do aluno. A entrevista e visita domiciliar tem que ser feita. Tem
casos que somente a visita esclarece. Tem casos que esgotamos todas as questões
na entrevista.  Se  não  fizermos  entrevista,  seremos  injustas  com eles,  deixar  de
conceder uma bolsa para o estudante que realmente precisa. Apenas a entrevista
define. Já encontramos muitos casos de mentira, burlar o sistema (GBa2).

As  entrevistas  de  forma  obrigatória  da  forma  que  veem  sendo  realizadas,  podem

acarretar uma compreensão errônea por parte dos(as) usuários(as), um entendimento de que se

trata  de  uma  atitude  fiscalizatória  e  de  comprovação  de  informações.  Pelo  volume  da

demanda e poucos profissionais, a entrevista social pode perder seu verdadeiro objetivo de

conhecimento e aproximação da realidade do(a) usuário, tornando-se apenas mera conferência

de documentos. A entrevista social é um dos instrumentos do Serviço Social para análise de

casos,  porém ela  não garante  inteiramente  a  fidelidade  de  conhecimento  da  realidade  do

estudante, pois não os impedem de distorcê-la com o objetivo de alcançar o benefício.

Em  relação  a  obrigação  de  se  apresentar  documentos  originais  para  efeito  de

comprovação  de  informações,  atualmente  contradiz  a  Lei  13.726  de  2018  que  dispensa

autenticação de cópias e estabelece a não exigência de determinados documentos pessoais

para o cidadão que já tenham estas informações cadastradas na base de dados de órgãos do

governo.

Já no IFAP, em relação ao funcionamento do acesso, é montada uma comissão e as

ações  são  divididas  entre  os  profissionais  de  diversas  áreas  para  divulgação,  inscrição,

recolher  documentos.  Não  são  realizadas  entrevistas  com  todos  os  inscritos,  a  análise

socioeconômica  é  realizada  por  meio  dos  documentos.  Entrevistas  e  Visitas  Domiciliares

podem ocorrer durante o processo, se o profissional reconhecer que há necessidade. A etapa

da análise socioeconômica é privativa do assistente social, conforme descritos nos parágrafos

1 e 2 do artigo 10 da Resolução 31 de 2019,

§  1º  A  análise  da  situação  de  vulnerabilidade  social  se  dá  por  meio  de  estudo
socioeconômico, realizado pelo profissional de serviço social do IFAP.

§ 2º O processo de seleção para acesso aos auxílios deste eixo é desenvolvido por 
comissão formada por equipe técnica multiprofissional de cada Campus 
(CONSUP/IFAP, 2019).

Porém, em relação ao acesso à Instituição e o trabalho interligado dos setores no IFAP,

existem diversas dificuldades, conforme o relato abaixo:
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Eu acho que ainda é frágil essa questão do acesso ao Instituto, por exemplo, é
montada uma comissão na qual existe um assistente social, mas eu diria que é feito
de maneira isolada: ele faz parte naquele momento, para fazer análise dos perfis,
isenção de taxas, verificar se o aluno está dentro do perfil da cota à qual ele se
candidatou, mas fica muito separado e eu não vejo uma correlação com o processo
de permanência. O profissional lá, é um profissional que também é da execução,
mas é momentaneamente tirado para fazer este trabalho. Os dados não chegam,
não  temos,  vamos  dizer,  uma  comunicação  direta… eu  vejo  essas  duas  etapas
praticamente isoladas (GAp1). 

Profissionais do IFBA também relatam que não veem um trabalho correlato entre  o

acesso à Instituição e o acesso às ações de AE. Há o preenchimento de um questionário na

matrícula,  algumas informações dele já são importantes  para o setor de AE e para outros

setores  também.  Porém,  estas  informações  não  circulam  entre  os  setores  e  quando  o(a)

estudante se inscreve nos programas termina por preencher vários cadastros, como se observa

no relato que segue:

Os alunos preenchem um questionário na matrícula, questionário socioeconômico
no vestibular, mas conosco, nas inscrições dos programas, existe um questionário
que eles têm que preencher através do sistema. Desde 2013 nosso questionário é
num  sistema  interno,  utilizado  apenas  pelos  profissionais  do  serviço  social  do
Campus Salvador que poderá ser adaptado ao SUAP, porém ele atende a nossa
realidade (GBa1).

Fica  evidente  a  necessidade  de  um  sistema  integrado  entre  os  setores,  no  qual  as

informações não sigilosas e necessária fossem acessadas por aqueles que necessitam daquela

informação, informações estas de caráter mais geral, como as que são feitas nos cadastros e

inscrições. Observou-se que esta é uma demanda tanto do IFBA, quanto do IFAP: 

Em relação ao acesso, eu diria que ele ainda não é feito de forma integrada aos
demais pilares. Eu digo isso porque, a gente tem um quantitativo garantido por lei
em  relação  às  cotas,  mas  como  o  nosso  processo  ainda  é  todo  manual,  não
conseguimos  fazer  um  link  direto  entre  esse  aluno  que  entrou  por  cotas  e  o
momento  que ele  vai  acessar  o auxílio[...]  Então,  eu penso  que através  de  um
sistema a gente pudesse conseguir fazer essa relação[…] Penso que deveria existir
um  questionário  único,  tanto  na  matrícula,  como  para  acessar  a  assistência
estudantil,  que  não  tivesse  nenhuma  informação  que  expusesse  o  aluno,  mas
informações  como  de  qual  escola  ele  é  oriundo,  qual  a  cor/raça,  se  possui
necessidade específica,  composição familiar,  condições de moradia,  esses  dados
básicos são importantes até mesmo porque a gente sente dificuldade com alguns
professores em relação ao aluno, então, se ele consegue acessar estes dados no
SUAP, ele teria uma noção básica de quem é o aluno. Também deve haver níveis de
sigilo[...] Hoje, nossa angústia, é que todo mundo do setor saiba quais serviços e
auxílios aquele aluno já acessou[…] Para que a gente não só repita determinados
procedimentos,  como  também  não  fique  sem  saber.  Essa  comunicação  que  via
sistema facilitaria (GAp1).

Os candidatos quando se inscrevem preenchem o questionário socioeconômico, só
que  este  não  atende  completamente  a  assistência  estudantil,  são  incompletos.
Poderia ser  utilizado o próprio questionário da assistência estudantil  e  já ficar
numa  base  de  dados  e  a  partir  do  momento  que  aquele  aluno  entrasse  na
instituição, aquelas informações pudessem ser acessadas. O que acontece é que a
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gente tem várias informações do mesmo aluno, repetidas em vários setores. Então,
muitas vezes temos a informação do mesmo aluno que se matricula e novamente
aquela mesma informação do aluno que se inscreve na assistência, e no final das
contas ninguém utiliza esses dados, ficam arquivados. E atualmente tem se utilizado
muito papel e produzido um acervo imenso, e isso é ruim também (GAp2).

Um módulo de acompanhamento, tem que dialogar, por exemplo, com o registro
acadêmico, para não se ter dois bancos de dados com linguagens diferentes. Um
sistema, precisa ser de acompanhamento, não pode ser apenas de base de dados,
tem  que  estar  relacionado.  O  desenho  para  mim  seria  um  módulo,  que  seja
sistêmico, tem que dialogar com os outros setores (GBa4).

Tanto o IFBA, quanto o IFAP utilizam um sistema básico de informações. No IFBA,

Campus Salvador,  apenas  os(as)  profissionais  de  serviço  social  utilizam o  sistema que é

independente do SUAP. No IFAP, Campus Macapá, existe um módulo do setor pedagógico

no SUAP, do qual a assistência estudantil também tem acesso. Porém, estes dispositivos têm

apresentado limitações, como se pode observar nos relatos abaixo:

O sistema disponibiliza a agenda de entrevista para o estudante marcar. Porém o
estudante às vezes marca e não vem ou vem sem documento, etc. Às vezes ele não
imprime o comprovante da inscrição e não pode ser atendido, apenas a foto no
celular não serve, tem que ser impresso. No final, se o estudante não pedir para
imprimir a inscrição não salva e muitos deles têm problema com isso. Temos uma
série de problemas com o sistema, internet falha, falta energia, o comando vem da
Reitoria,  o  programa  não  cumpre  todas  as  funcionalidades  pelo  celular,
preenchimento errado do questionário, etc (GBa1).

O módulo do pedagógico, utilizado no Campus Macapá, têm acesso pedagógico,
assistentes  de  aluno,  assistência  estudantil  e  os  professores.  Quando  o  aluno é
atendido por um desses segmentos, o servidor registra e faz um relatório. Quando
pego o nome do aluno aparece o registro. Falta a questão da privacidade, do sigilo.
Pode  selecionar  quem  vai  visualizar,  mas  às  vezes  os  profissionais  não  têm  o
cuidado de fechar as informações. Mesmo com o sistema ainda tem várias situações
que  não  são  registradas  e  mesmo  já  existindo  tem profissional  que  não  utiliza
(GAp2).

 Assim, as profissionais reconhecem a importância de um sistema que desburocratize

esse  processo.  Entende-se  que  deve  haver  níveis  de  acesso  com  prognóstico  básico  do

atendimento realizado para que os outros profissionais saibam qual serviço o(a) estudante

acessou, até mesmo dentro dos próprios serviços especializados da assistência estudantil. Uma

possibilidade seria um sistema unificado de informações, no qual pudessem ser registradas

informações multidisciplinares.

3.3.2 Categoria Permanência

Acerca da concepção de permanência das profissionais do IFBA, estas entendem que

apenas as ações que demandam recurso financeiro devem ser registradas, já os atendimentos
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individualizados  do(a)  estudante,  realizado  pelos  diversos  profissionais  dos  serviços

especializados fazem parte da rotina diária, não sendo registrado como parte do processo de

acompanhamento do(a) estudante, conforme se observa nos relatos abaixo:

O nosso acompanhamento do aluno, do nosso fazer profissional não é contabilizado
como sendo uma ação da assistência estudantil. É uma assistência, mas por não
demandar recurso específico da assistência, não é contabilizado. A gente entende
como obrigação nossa, é a rotina diária, a gente não contabiliza como programas
universais (GBa3)

Como  também  no  serviço  social  podemos  fazer  atendimentos  que  demande  a
questão social,  independentemente  de  ser  bolsa/auxílio,  a  gente  não contabiliza
como ação da assistência  estudantil.  A política  do IFBA trata mais  da questão
específica do recurso (GBa1).

Esta concepção que dá ênfase às ações que envolvem recurso financeiro reforça a ideia

que a assistência estudantil é apenas concessão de bolsas e auxílios. O que termina por criar

um estereótipo que a AE é assistencialismo,  distanciando da perspectiva de direito,  como

discutido na interlocução teórica deste trabalho. Já no IFAP, percebe-se a preocupação em

desmitificar esta relação como vemos nos relatos abaixo: 

Eu acredito que no eixo da permanência a gente tem muita atuação. O nosso maior
objetivo aqui é que a Instituição compreenda que a assistência não é só o auxílio.
Então buscamos de todas as formas trabalhar a questão dos direitos, da cidadania,
da questão da saúde, para que a Instituição e a comunidade escolar entendam que
nós  não  estamos  aqui  apenas  para  repassar  o  auxílio.  Então,  por  conta  disso
também, acaba que a nossa demanda é grande. Porque são muitos alunos, são mais
de 2000 alunos e são muitas situações. Mas eu penso que este eixo, mesmo com as
limitações está mais ou menos organizado (GAp1).

Permanência é trazer ações, tanto os projetos, quanto o recurso financeiro, quanto
atendimento social, psicológico, de saúde, vendo esse aluno de uma forma integral,
faz com que esse aluno permaneça e tenha mais perspectivas de êxito. Quando a
gente trata esse aluno de forma integral, conseguimos fazer com que esse aluno
saia da instituição no tempo correto e saia aprovado para o mercado de trabalho
ou uma Universidade (GAp2).

Ver o(a) educando(a) desta maneira, de forma integral, é tratar a assistência estudantil

como um organismo complexo, com interação entre os setores e um trabalho interdisciplinar.

É reconhecer que a AE não se reduz ao assistencialismo, como uma prestação de favor ou

solidariedade, mas tratá-la enquanto direito. O relato abaixo denota essa relação: 

Ter  um  olhar  humanizado,  todos  nós  fazemos  assistência  estudantil,  direta  ou
indiretamente, então não é aquele setor específico, aqueles profissionais, mas que
direta ou indiretamente todos nós colaboramos para esta permanência (GAp1).

Eu entendo que a SEGAE faz parte da AE, mas ela é bem mais ampla: pesquisa,
extensão,  esporte  e  lazer,  essas  pessoas  também  trabalham  com  a  assistência
estudantil, embora não estejam no setor. Então tem professores, tem técnicos. E a
questão do acompanhamento educacional é muito complicado porque a gente não
vê, nem em outras instituições. Eu dou o auxílio e pronto (GAp3). 
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A última profissional enfatiza a importância do acompanhamento educacional. Além do

Setor  Pedagógico,  deve haver  um profissional  nos setores  de assistência estudantil  ligado

diretamente ao acompanhamento educacional do(a) estudante, orientando monitores, traçando

planos  de  estudos  junto  com o(a)  educando(a),  cuidando  das  demandas  educativas  e  do

crescimento educacional. Em relação a isto a profissional relata:

Eu penso que precisamos compreender que a gente está numa escola,  para não
correr o risco da assistência estudantil virar um hospital, uma upa, então eu acho
essencial a presença de pessoas que trabalhem a questão educacional: técnico em
assuntos  educacionais  e  o  próprio  pedagogo,  com  a  responsabilidade  de
acompanhar os alunos que são assistidos pela assistência estudantil (GAp3). 

Uma  profissional  do  IFBA,  acredita  que  a  assistência  estudantil  é  responsável  por

trabalhar apenas a permanência. Nesta concepção a assistência não trabalharia nem com o

acesso, nem com o êxito do estudante, apenas com as condições de permanência, por estar

ligada ao Ensino. Como se observa no relato abaixo:

A gente tem que dar conta da permanência. Da permanência, vírgula, viabilizar as
condições  de  permanência  do  estudante,  porque  a  permanência  dele  também
perpassa por uma questão psicológica: que é o desejo do sujeito de estar aqui [...]
No  IFBA  o  Departamento  de  Seleção  trabalha  o  acesso,  o  Departamento  de
Permanência e Assistência Estudantil, trabalha a permanência, e o êxito está no
Departamento de Extensão, local que trata dos estágios,  que vai à comunidade,
sabe o que a empresa está demandando. Se o aluno está sendo absorvido ou não.
Até  porque,  estando  a  assistência  estudantil  relacionada  ao  ensino,  ela  está
relacionada mais uma vez com a permanência. Agora, se existisse uma Pró-reitoria
de assistência estudantil, até poderia ter outro formato, o departamento de seleção
e acompanhamento do egresso estarem ligadas a ela, mas neste formato que nos
vinculam ao ensino, ensino é permanência (GBa4).

Esta concepção contradiz as bases iniciais em que foi traçada a assistência estudantil,

desde a Portaria Normativa nº 39, de 2007, do MEC, que instituiu o PNAES (já citada neste

estudo),  considerando a centralidade da AE como estratégia de combate às desigualdades

sociais  e  regionais,  bem como sua importância  para  a  ampliação  e  a  democratização  das

condições  de  acesso e  permanência dos(as)  estudantes.  O Plano Nacional  de  Assistência

Estudantil (2007), também reforça uma AE com ações voltadas para o acesso, permanência e

êxito dos(as) estudantes já citado neste estudo. 

Em relação às ações de permanência, os profissionais relataram que:

Além do programa de  assistência  estudantil  como carro  chefe  com os  auxílios,
temos, aqui no Campus Macapá, o serviço de psicologia, o serviço social, serviço
de  saúde,  serviço  educacional.  Temos  os  projetos  que  a  gente  desenvolve  em
parceria com outros setores e com outros órgãos também. Temos projetos voltados
para área da saúde,  cidadania,  desenvolvimento  humano,  relações interpessoais
que ajudam no bem-estar dos alunos em sala de aula, na convivência com os outros
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alunos, na relação com os professores.  Também buscamos desenvolver ações de
formação com os docentes, porque eles que estão na linha de frente com os alunos,
por exemplo, a questão do suicídio, buscamos orientar em como trabalhar, seja a
violência doméstica, seja a questão da violência de uma forma geral, na questão do
abuso sexual. Esta é uma forma de descentralizar esta responsabilidade, mostrar
que  nós  temos  sim  uma  equipe  especializada,  mas  que  sozinhos  não  vamos
conseguir. O trabalho preventivo destas situações e de identificação da demanda
precisa ser um trabalho da Instituição[...]  A gente acredita que precisariam ser
desenvolvidos  projetos  dentro  dos  conteúdos  das  disciplinas  que  abordassem  a
questão da droga, por exemplo, mas a gente tem desenvolvido ações que abordem
essa temática especificamente, parcerias com órgãos de segurança, porém sabemos
que  são  pontuais,  dada  a  dimensão  da  questão.  A  gente  pensa  que  algumas
situações deve-se envolver todo o currículo, toda a comunidade escolar se voltar
para isso (GAp1).

Para o acompanhamento, existe o que nós chamamos de conselho técnico: ao longo
do ano letivo,  existe  o conselho de diagnóstico,  que é feito com os professores,
representantes de turma, técnicos administrativos, fazem análise de cada estudante
do integrado e subsequente, superior não faz. Esse diagnóstico é feito ao final de
cada unidade. O DEPAE12, formado por assistente social, pedagogo, nutricionista,
psicólogo,  se reúne antes  do conselho de  diagnóstico e  apresenta os  casos que
despontam  e  vemos  quais  ações  foram  feitas  pelos  profissionais  com  aquele
estudante, este é o conselho técnico (GBa1).

Através  dos  relatos,  percebe-se  que  são  realizadas  diversas  ações  em  vista  da

permanência, no entanto, as informações vão se perdendo e não existe um acompanhamento

sistematizado dos(as) estudantes e da própria AE. 

Para que o(a) estudante afastado(a) por motivo de saúde possa ser acompanhado neste

processo, a solução encontrada no IFAP, foi exigir que ele(a) passasse no setor de assistência

estudantil antes de solicitar qualquer afastamento:

Conseguimos avançar na questão dos atestados médicos,  o aluno entregava e a
gente não sabia o porquê do aluno não frequentar para poder acompanhá-lo. Hoje
quando o aluno vai entregar o atestado no setor de registro, primeiro ele tem que
dar baixa no setor de saúde, não é 100%, existem alguns casos que eles passam
direto para lá. Mas já avançou, os alunos que passam no setor são registrados no
cadastro, o tempo de afastamento também e dependendo do caso a gente já inicia o
atendimento (GAp1).

O  acompanhamento  do(a)  estudante  afastado(a)  é  fundamental.  O  ideal  é  que  este

procedimento de apresentação do documento para solicitar afastamento fosse informatizado,

assim  ele(a)  não  teria  que  passar  em vários  setores  para  solicitá-lo.  Daí  se  reconhece  a

necessidade de um sistema de informações interligadas entre os setores:

O  sistema  facilitaria  o  conhecimento  deste  aluno  por  meio  de  dados,  quando
precisamos deste levantamento, fazemos de forma manual para responder algumas
solicitações do MEC, especialmente para o censo escolar, mas não conseguimos ter
o todo. Eu diria que nós, do serviço social, somos mais privilegiados porque através
da análise socioeconômica, a gente consegue ter algumas informações a mais dos
meninos.  Mas a Instituição como um todo não consegue perceber esse perfil do

12 DEPAE: sigla para Departamento de Assistência Estudantil.
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aluno e eu acho muito importante, porque eu ainda vejo a questão da permanência
é muito mais focada na assistência estudantil, muito mais direcionada para estes
profissionais (GAp1).

Assim como no IFBA, as profissionais também relataram as dificuldades enfrentadas

para o acompanhamento do(a) estudante:

Na minha percepção enquanto assistente social, eu acho complexo porque são várias
questões  que  interferem  na  permanência  do  estudante,  tanto  de  desenvolvimento
acadêmico,  de conhecimentos  que muitas vezes  ele não traz das escolas que eles
estudaram, tem as questões sociais e econômicas, que implicam diretamente na vida
desse sujeito. As questões de ordem emocional que a gente percebe também com as
entrevistas no programa (GBa2).

Uma  grande  dificuldade  que  temos  para  o  acompanhamento  é  o  controle  de
frequência,  porque a frequência  é  um dos  itens  básicos para permanência.  Uma
dificuldade com o nosso sistema atual.  Este acompanhamento seria pelo sistema,
porém o sistema é problemático e os operadores do sistema não lançam as faltas
corretamente: aluno que está de atestado, atendimento domiciliar, gravidez, licença
saúde. A informação não circula bem, então precisaríamos ter uma informatização
um pouco maior (GBa3).

No IFBA, Campus Salvador, existe um sistema informatizado, independente do SUAP,

que auxilia no processo de inscrição dos Editais de Assistência, porém não é interligado entre

os setores, nem entre os serviços especializados da AE. Apenas o assistente social tem acesso.

No relato, a profissional explica como este funciona:

O próprio sistema gera um barema: Condições socioeconômicas,  vemos de qual
escola o aluno veio, se é pública ou particular. Composição familiar, se trabalha,
como se desloca para o IFBA. Despesas: energia, telefone, água, aluguel, se mora
sozinho. Questões de saúde do estudante: se tem necessidade específica ou não. No
final fazemos o encaminhamento, com base no que foi estudado, qual tipo de bolsa
será  disponibilizada,  se  necessita  de  visita  domiciliar,  de  acompanhamento  em
saúde, depois um relatório é gerado com todas as informações que fomos colocando
e daí damos o parecer final, imprimimos, não só o parecer, mas o resumo de todas
as informações, tanto do estudante, quanto do profissional de SS, e colocamos na
pasta do estudante.

As profissionais reconhecem as limitações deste sistema, pois não existe a possibilidade

de um acompanhamento do(a) estudante:

O sistema  registra  apenas  os  alunos  do  PAAE,  aqueles  que  se  inscrevem  para
concorrer aos auxílios por vulnerabilidade. Pelo sistema não tem como fazer um
acompanhamento do aluno em relação aos atendimentos e serviços que ele acessou.
Se o aluno acessa um serviço e não for do programa, não há registros, pelo sistema,
que ele acessou tal serviço. Não existe um acompanhamento de forma sistêmica,
cada área registra a sua maneira: a psicologia utiliza o prontuário e a pedagogia,
utiliza o portfólio (GBa1).

Mas na permanência, percebo alguns alunos, com histórias de vida difíceis e que
percebemos que vão formar. Alunos com uma história de vida que afloraram dentro
do IFBA e que tivemos a oportunidade de conhecê-las profundamente, a exemplo de
um determinado aluno que foi beneficiado com a assistência estudantil, aprendeu
inglês com fluência, participou da visita técnica na Alemanha, já está no Superior
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no IFBA e procurou a assistência estudantil  para dizer que não precisava mais
dela, pois estava estagiando (GBa2).

Quanto  ao  trabalho  interdisciplinar,  com  a  integração  entre  os  setores  e  entre  os

profissionais,  há  o  receio  em  relação  ao  sigilo  profissional.  Em  relação  a  este,  uma

profissional destaca:

Fazemos um trabalho interdisciplinar. Algum profissional identifica uma demanda
e compartilha,  sem ferir  o  sigilo.  O sigilo  não é  eu  receber  uma informação e
guardar para mim, porque senão vou ter que trabalhar sozinha e só na minha área
de formação. Muitas vezes é necessário que o sigilo se amplie. Falar aquilo que é
necessário que se saiba. Eu quebro o sigilo quando eu falo o que é desnecessário. É
fundamental entender o que é multiprofissional (GAp3).

Através  das  falas  das  participantes  da  pesquisa,  fica  evidente  a  necessidade  de  um

sistema capaz de dialogar entre os setores e entre os serviços especializados, capaz também de

gerar  dados  e  relatórios  dos(as)  estudantes.  Um sistema  que  fosse  capaz  de  auxiliar  no

acompanhamento  do(a)  estudante,  onde  todo  atendimento  fosse  registrado  (guardando  as

informações  que  fossem  sigilosas  para  cada  área),  para  um  verdadeiro  trabalho

interdisciplinar, como um sistema unificado de informações.

3.3.3 Categoria Êxito

Segundo uma profissional do IFBA, o êxito é a categoria mais difícil de ser definida: 

É  difícil.  No  trabalho  que  fazemos  na  assistência,  na  parte  de  psicologia  por
exemplo, muitos dos nossos alunos não vão alcançar o “sucesso” acadêmico, de ser
aprovado, aprovado com louvor, não perder nenhum ano, concluir o curso e atuar na
área. Porque a gente atende aquele que está em sofrimento,  psicológico, ele tem
vários  outros  fatores,  que  fazem  com  que  talvez  ele  não  consiga  atingir  e  que
inclusive, esta formação, este local aqui, seja um local de sofrimento para ele. Então
é muito difícil utilizarmos um critério normal de uma instituição de ensino, que é a
conclusão. (GBa3). 

Já uma profissional do IFAP simplifica a concepção do êxito em sua fala:

Seria o resultado positivo dos nossos alunos! Sair no tempo regular, correto. Sair
no  tempo  do  curso  e  conseguir  ingressar  no  mercado  de  trabalho,  numa
universidade (GAp2).

Realmente, atrelar o êxito ao simples mérito pessoal para alcançar o sucesso escolar é

deixar de lado todos os condicionantes sociais e históricos perpassados pelo(a) estudante para

alcançá-lo.  Como  aponta  Souza  (2017)  em seu  estudo,  há  uma tendência  dominante  em

reforçar o mérito estudantil associado ao êxito, em detrimento do direito de ser assistido(a) em

suas  necessidades  para  ser  exitoso.  A pesquisa por  ela  realizada  aponta  para  a  tendência

dominante em,



70

[…] reforçar o  mérito, associado ao êxito estudantil, em detrimento do  direito  do

estudante de ser assistido nas suas necessidades sociais para ser exitoso. É sob o

signo do mérito que a assistência social, inclusive nas escolas, assume características

ativadoras  dos seus demandantes  para o mercado de trabalho,  transformando em

demérito o apoio assistencial, sob a forma de repasse financeiro ao educando, sem a

exigência de contrapartida (SOUZA, 2017, p. 9).

Na visão das profissionais, tanto do IFBA quanto do IFAP, é a categoria mais difícil de

ser acompanhada. As ações são realizadas, mas se perdem sem o devido acompanhamento e

sem registros adequados, como se pode observar nas falas que seguem:

É uma concepção  diferente,  mas acredito  que precisamos  ter  meios  maiores  de
acompanhar  isso,  de  analisar  quantos  estudantes  foram  atendidos,  quantos
conseguiram concluir o curso, porque realmente, é um dado que para a Instituição
em si interfere. A proporção de saída, e saída com êxito. Mas a nossa perspectiva é
diferente do que é esperado mecanicamente pelo sistema. O sistema quer saber que
entraram 120 e se formaram 120, mas às vezes aqueles que ficaram pelo caminho
também aprenderam, também cresceram da mesma forma (GBa3). 

E como não temos um estudo sobre a evasão, um levantamento do porque aquele
estudante desistiu do curso, porque que ele não conseguiu aprovação e chegou a
ser  jubilado,  são  várias  situações  que  fazem  com  que  ele  não  permaneça  na
Instituição e saia. Assim, na questão do êxito eu não acompanho e não tenho muito
conhecimento dos alunos que terminam o curso, os egressos (GBa2). 

Olhando para o processo dos estudantes, nós temos vários exemplos de estudantes
que  conseguiram  este  êxito,  mas  não  temos  contabilizado  isso.  Estudantes  que
ingressam no mercado de trabalho, que volta para o nível superior, que passa a ser
servidor do IFBA. Se conseguíssemos coletar, reunir tudo isso, mas o problema é
que não temos  pernas para isso.  Então  o  êxito  é  isso,  é  o  que ele  faz  com as
oportunidades,  o  conhecimento.  Existem  muitos  resultados  que  não  são
quantificados (GBa1).

Com relação ao êxito, na verdade é nosso grande gargalo, porque? Porque a gente,
não sei se devido a demanda, a demanda com relação a equipe, com a quantidade
de  servidores,  a  gente  tem  muita  dificuldade  em  acompanhar  esse  menino  que
acessa o auxílio. Nestes seis anos de experiência, eu vejo que tem sido nosso grande
desafio. A gente não consegue mensurar, por exemplo, 150 que receberam auxílio
está no último ano, tanto por cento concluiu o curso. Não temos estas informações
(GAp1).

Casos de alunos que evadem também é difícil acompanhar, principalmente daqueles
que abandonam o curso e não dão baixa no registro. E acabamos perdendo essa
informação. A gente tem também o problema na alimentação da frequência, ainda
não conseguimos que os professores alimentem pelo menos semanalmente o sistema
em relação à frequência do aluno (GAp2). 

A dificuldade de acompanhar o(a) estudante de forma integrada e sistêmica, desde sua

entrada no Instituto, sua trajetória, até a conclusão do curso, gera uma incapacidade, por falta

de elementos, de se avaliar a efetividade da Política de Assistência Estudantil.

É importante destacar que o êxito para estas profissionais não está somente em concluir

o curso e concluir no tempo determinado. O êxito também está na superação de desafios, na

relação consigo e com o outro, no encontro de respostas pessoais, como se observa nesta fala:
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Temos  várias  histórias  de  estudantes  que  passaram  pelo  programa,  que
progrediram, uns concluíram o curso, outros não chegaram a concluir, mas mesmo
tendo passado pelo IFBA, tendo passado por essa realidade, eles  tiveram outra
perspectiva de vida, de alcance e de crescimento (GBa3). 

Por  outro  lado,  existe  a  concepção  de  que os(as)  estudantes  já  entram no Instituto

condenados ao fracasso, prejudica o andamento do trabalho como um todo, como relatado

abaixo:

O mais importante é que esses meninos já entraram aqui condenados ao fracasso:
meninos afrodescendentes, isso pesa muito em Salvador, o racismo é estrutural e
aqui  também  está  estabelecido.  Dos  bairros  populares  de  Salvador  (periferia),
situações  de  diversas  violências,  não  só  a  da  ausência  material,  opção  sexual,
opção religiosa, pouca formação básica, com muita dificuldade com o aprendizado
e no IFBA isso é muito forte, se você não sabe as quatro operações, você não se
estabelece na Instituição. Tem muito aluno que vem da escola formal, pública, da
rede municipal e estadual, e quando chegam aqui não conseguem dar conta do grau
de exigência do IFBA. Alunos que ouvem de professor: você não tem nível para
estar  no  IFBA.  Então,  um adolescente  que já  tem sofrimento,  vem de  diversas
violências, negro, de bairro periférico, que recebe bolsa, não consegue aprender e
o professor ainda diz que ele não tem capacidade, então o destino deste menino é ir
embora (GBa1).

No entanto,  existe o reconhecimento que alguns(as) estudantes,  com o apoio da AE

conseguem superar este processo, provando que não estão condenados ao fracasso e com o

devido apoio e assistência, superam os condicionantes de vulnerabilidade que os impedem de

avançar nos estudos, é o que relata esta outra profissional:

Mas temos alunos com este perfil que chegaram no Instituto e ficaram, inclusive
tivemos um aluno que veio de orfanato, de uma história de abandono total, sem
nenhum vínculo  familiar  e  se  superou,  hoje  é  um homem,  com autonomia  e  o
suporte da assistência, que foi o acompanhamento social, psicológico, pedagógico e
apoio dos professores (GBa1). 

Mesmo diante dos desafios apresentados, há o reconhecimento que o acompanhamento

efetivo é o caminho para obter os resultados do êxito, conforme este relato: 

Como conseguiríamos dar conta desse processo? Resumindo:  acompanhando as
ações!  Dar conta do processo,  saber quantos entraram, quantos permaneceram,
quantos saíram, os motivos que saíram. Às vezes a gente nem sabe que o estudante
saiu. Articulação com o setor acadêmico, pensar de forma sistêmica, minimamente
aplicar um questionário no momento que o aluno deseja trancar uma matrícula.
Dando informações básicas até para computarmos porque o aluno foi embora. São
sugestões, mas teríamos que ter estratégia para funcionar (GBa1).

Em relação às demandas e desafios, as profissionais também relataram que a falta de

pessoal e o volume de casos para ser acompanhado prejudica esse acompanhamento até o

final e terminam por serem atendidas as demandas mais emergentes, como se observa nesta

fala:
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A  maior  demanda  é  a  necessidade  de  contratação  de  pessoal.  Mas  além  da
contratação, a gente percebe a necessidade de compreensão dos servidores acerca
da política de assistência estudantil.  As  pessoas ainda associam à caridade,  ao
favor,  a  benesse  [...]  Precisamos  refletir  e  dialogar  mais  sobre  o  que  é  a
assistência, como ela funciona no Instituto, pulverizar mais e divulgar a informação
(GBa1).

Todos os anos a gente busca uma estratégia diferente com relação essa questão de
acompanhar, que eu acredito que ela está no pilar do êxito. O acompanhamento na
permanência a gente faz, garante o acesso ao auxílio, busca de todas as formas
garantir  àqueles  que  estão  mais  necessitados,  mas  aí  a  gente  não  consegue
acompanhar esse final, essa saída para saber se deu certo de fato. Sabemos de um
caso ou outro, um aluno que deixou de frequentar e a gente não conseguiu saber
disso, depois descobrimos que passou alguns meses recebendo o auxílio sem ter
frequentado, mas assim também como a gente não consegue dar conta de quantos
foram exitosos nessa caminhada passando pelo auxílio ou pela assistência como um
todo. Então, todos os anos a gente busca uma estratégia diferente em relação a essa
questão de acompanhar, esse ano a gente se reorganizou na equipe para fazer esse
acompanhamento de acordo com os cursos, mas acaba que os casos mais delicados
nos sugam, porque a gente precisa estar mais perto, além dos projetos que a gente
desenvolve (GAp1).

Assim, os próprios profissionais pensam em estratégias para o acompanhamento das

ações exitosas e dos(as) estudantes  que lograram êxito,  mas com o volume de demandas,

poucos profissionais e sem uma integração entre os profissionais e entre os setores, se torna

inviável este acompanhamento. Um sistema integrado de acompanhamento do(a) estudante se

torna neste momento uma solução viável para as demandas levantadas. Este sistema pode ser

adaptado ao próprio SUAP, de forma a atender e solucionar estas demandas.
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CAPÍTULO IV

PRODUTO EDUCACIONAL: SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO
DO(A) ESTUDANTE ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Com base nos aspectos considerados neste estudo e nas demandas levantadas a partir

das falas do corpo técnico profissional é que se propõe o produto educacional desenvolvido

neste  trabalho:  um  módulo  de  acompanhamento  do(a)  estudante  através  da  assistência

estudantil implantado dentro do Sistema Unificado de Administração Pública, utilizado tanto

no  IFBA,  quanto  no  IFAP como  sistema  oficial  e  integrado  de  informações.  Através  da

pesquisa,  constatou-se  que  se  constitui  um desafio  acompanhar  a  Política  de  Assistência

Estudantil nos aspectos da eficiência e efetividade a partir dos resultados das ações desta, na

trajetória educacional do(a) estudante.

Este estudo termina por avaliar a execução e os efeitos PAE do IFBA e do IFAP. Não

com critérios rigorosos de avaliação porque não foi este o objetivo do estudo, mas a partir do

olhar  daqueles  que  estão  à  frente  desta  política  nestes  dois  Institutos.  A avaliação  é  um

mecanismo importante, para que não se incorra numa prática espontaneísta e imediatista. 

Na concepção de Boschetti (2009, p. 2) avaliar pressupõe determinar a valia ou o valor

de algo; exige apreciar ou estimar a grandeza, a intensidade ou força de uma política social

diante da situação a que se destina. Significa estabelecer uma relação de causalidade entre um

programa e seu resultado. É esta relação de causalidade que se estabeleceu neste estudo: a

análise da Política de Assistência Estudantil e o impacto de suas ações no acesso, permanência

e êxito do(a) estudante. 

Para Belloni, Magalhães e Sousa (2000, p. 49), os maiores beneficiados pelo processo

de avaliação de uma política pública é a população usuária do serviço. Esta é beneficiada não

só pelos resultados diretos do processo de avaliação, mas pelo aprimoramento da formulação

e implementação da política pública que dele deve resultar.  Neste caso, aprimorando-se o

trabalho da gestão, trará efeitos na trajetória do(a) estudante, população beneficiária da PAE.

A assistência estudantil vem sendo implementada conforme as Instituições interpretam a

legislação, estabelecendo critérios e métodos de seleção, como também o tipo de auxílio ou

bolsa a ser ofertada. Segundo Mota (2013, p. 84) este enfoque é o bottom-up, no qual há uma

relação  dinâmica  entre  a  política  formulada  e  a  política  efetivamente  posta  em  prática,
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implicando que pode haver mudanças no plano inicial da política a partir da interação dos

atores com os contextos da política.

O módulo de assistência estudantil torna-se, assim, uma ferramenta institucional para o

acompanhamento do(a) estudante desde a sua chegada no Instituto (acesso), toda sua trajetória

(permanência), até a conclusão do curso ou experiência exitosa com a Instituição (êxito). Esta

será uma ferramenta de acompanhamento do(a) estudante e avaliação da execução da PAE,

um  possível  termômetro,  para  analisar  se  as  ações  de  assistência  estudantil  estão  sendo

efetivas ou não.

Conforme constatado na análise e interpretação dos dados da pesquisa, a dificuldade de

acompanhar o(a) estudante de forma integrada e sistêmica, desde sua entrada no Instituto, sua

trajetória,  até a conclusão do curso, gera uma incapacidade de se avaliar a efetividade da

Política de Assistência Estudantil, por falta de elementos.

Este capítulo  está  dividido  em 4.1 O Módulo  de Assistência  Estudantil,  com uma

explicação geral do que está sendo proposto e 4.2 Do Relato da Aplicação, item no qual se

descreve o momento de aplicação e apreciação do produto educacional aqui proposto.

4.1 Módulo de Assistência Estudantil 

O SUAP foi  criado  pela  equipe  de  desenvolvimento  de  sistemas  de  informação do

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), visando a gestão integrada das informações.

Este sistema é, atualmente, utilizado em diversos IFs como ferramenta de informatização e

sistematização dos dados da gestão. Já existe no IFRN um módulo de atividades estudantis,

correlato ao Departamento de assistência estudantil.  Neste,  algumas ações propostas neste

estudo já são realizadas. A proposta é aprimorar o que já vem sendo feito para as realidades

aqui estudadas.

O módulo de AE é uma proposta integradora entre os setores e profissionais para o

acompanhamento  da  trajetória  do(a)  estudante  de  forma  sistêmica:  biopsicossocial  para

positivos  resultados  no processo ensino-aprendizagem.  Destaca-se que algumas iniciativas

deste módulo já se aplicam nas realidades estudadas, como também trazem os anseios das

profissionais entrevistadas e no constante diálogo a respeito da melhoria da gestão da AE. O
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que foi aqui idealizado é compatível com o SUAP e pode ser adaptado a cada realidade, já que

o sistema está em fase de implantação nas duas Instituições. 

Assim, o produto foi idealizado a partir de 3 categorias principais: acesso, permanência

e êxito:

1. ACESSO: este seria o módulo de entrada, a partir dele será traçado o perfil do(a)

estudante, não apenas daqueles que se inscrevem nos editais de assistência estudantil,

mas  de  todos(as),  para  o  acompanhamento  integral  do  corpo  discente.  Os(as)

usuários(as)  principais  serão  os(as)  estudantes.  Nele  terão  os  dados  pessoais,

acadêmicos e socioeconômicos do(a) estudante preenchidos durante a matrícula. Nele

também o(a) estudante poderá se inscrever nos editais de AE e anexar os documentos

necessários  para  a  análise.  Poderá  também  anexar  sua  carteira  de  vacina  para

acompanhamento da equipe de saúde. Através dele serão marcadas entrevistas, visita

domiciliar ou atendimentos com algum profissional que compõe a equipe técnica da

AE. 

2. PERMANÊNCIA: através deste módulo se fará o acompanhamento do(a) estudante

pelos  profissionais.  Os  dados coletados  no setor  de  registro  acadêmico (pessoais,

acadêmicos e socioeconômicos) serão importados para a assistência estudantil para

que  os  profissionais  da  equipe  possam  acessar.  Em  relação  aos  dados

socioeconômicos,  terão  acesso  apenas  os(as)  profissionais  de  Serviço  Social,  que

traçará  um  breve  perfil  do(a)  estudante  para  inclusão  no  Registro  Unificado  de

Informações criado neste trabalho, do qual toda equipe de assistência estudantil terá

acesso. Assim também como os dados de saúde, os profissionais de saúde acessarão

os dados brutos e fará um registro simplificado para acesso dos outros profissionais.

Cada  profissional  que  atender  o(a)  estudante  fará  um  registro  simplificado  do

atendimento  das  informações  interdisciplinares  que comporá  o sistema,  como um

relatório  único.  O  acompanhamento  do(a)  estudante  será  dividido  em:  serviço

psicossocial,  serviço  de  saúde  e  serviço  de  acompanhamento  educacional.  O(a)

profissional  responsável  pelo  acompanhamento  educacional  do(a)  estudante

(Pedagogo  ou  Técnico  em  Assuntos  Educacionais)  será  lotado  na  assistência

estudantil para fazer um acompanhamento educacional mais próximo, identificar as

dificuldades, auxiliar com planos de estudo, identificar as potencialidades e o que

houver.  É  importante  destacar  isso,  porque  as  equipes  de  AE,  reconhecem  essa
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necessidade,  mas  não  têm  um profissional  específico  para  este  acompanhamento

compondo as suas equipes. Trabalham em unidade com o setor pedagógico, que, por

conta do volume de demandas não faz este acompanhamento mais próximo.

3. ÊXITO: o  êxito  é  o  encerramento  do  ciclo  de  acompanhamento.  Lá  constarão

inúmeros  relatórios,  como  por  exemplo:  número  de  estudantes  atendidos(as),

participação em programas, eventos, valores de execução do recurso da AE. Como

também  relatos  de  experiência  do(a)  estudante  com  a  Instituição.  O  objetivo  do

módulo do êxito é avaliar a efetividade da AE, se esta realmente cumpre seu objetivo

e finalidade de fazer com que o(a) estudante acesse e permaneça com qualidade até

alcançar o desejado sucesso escolar, que não é apenas objetivo da Instituição, mas

também daqueles(as) estudantes.

Pode-se elencar  alguns fatores  de  melhoria  na gestão  da AE, a  partir  do produto

idealizado:

• O produto  educacional  aqui  proposto,  visa  dar  subsídios  para  que  as  Instituições

possam realizar o cruzamento de informações e dados dos(as) estudantes entre os

setores,  por  exemplo,  as  informações  dos(as)  estudantes  cadastradas  no banco de

dados do setor de matrículas, que são importantes para o acompanhamento na AE, já

podem fazer conexão direta.  Acarretando o trabalho de forma interligada entre os

setores.

• Cruzar  as  informações  dos  atendimentos  realizados  pelos  profissionais:  ver  o(a)

estudante de forma integrada, quais serviços ele já acessou, quais auxílios e/ou bolsas

recebe,  se  é  acompanhado  pela  psicologia,  pelo  setor  de  saúde,  pelo  serviço

educacional.

• Desburocratização  do  trabalho,  diminuindo  o  volume  de  documentos  e  o

preenchimento  de  vários  formulários  pelo(a)  estudante  (formulário  de  matrícula,

formulário de inscrição nos diversos programas de AE, formulário socioeconômico,

questionário de saúde).

• Autonomia  do(a)  estudante  para  realizar  a  inscrição  nos  programas.  Este  poderá

anexar os documentos solicitados para análise socioeconômica, marcar atendimentos,

entrevistas, descentralizando, assim, as tarefas. 
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• Interface  com o setor  de  registro  escolar,  setor  pedagógico  e  setor  de assistência

estudantil,  dando  a  possibilidade  de  acompanhar  o(a)  estudante  que  trancou  a

matrícula, suspenso, aquele(a) que se afasta por motivo de saúde, que se afasta por

motivo de gravidez, ter ciência daqueles(as) que evadiram.

Consideramos  importante  destacar  que  o  acompanhamento  interdisciplinar  deve

respeitar o sigilo exigido em cada profissão. As informações encaminhadas e compartilhadas

num  possível  sistema  unificado  de  informações  deve  respeitar  a  condição  de  revelar  o

estritamente necessário, tanto em relação as informações que devem ser reveladas, quanto a

quantidade de profissionais que devem tomar conhecimento. Nos diversos códigos de ética

profissionais, o sigilo é considerado como toda informação que o(a) profissional toma contato

em razão de seu ofício. 

Assim,  o trabalho interdisciplinar  requer  a  habilidade de  convergir  as  identidades  e

competências de cada profissão. Como afirma Raicheles (2009),

Ao contrário do que muitas vezes se considera, o trabalho interdisciplinar demanda a
capacidade de expor com clareza os ângulos particulares de análise e propostas de
ações diante dos objetos comuns a diferentes profissões, cada uma delas buscando
colaborar a partir dos conhecimentos e saberes desenvolvidos e acumulados pelas
suas áreas (p. 15).

Deve-se fortalecer o vínculo de confiança entre o(a) estudante e o(a) profissional, assim,

ao encaminhar uma situação deve-se primeiro dar ciência ao indivíduo a respeito ou os seus

responsáveis.

Assim, foi elaborado o protótipo de um sistema integrado de acompanhamento do(a)

estudante para funcionamento dentro do Sistema Integrado de Administração Pública. Como

explicitado  anteriormente,  o  SUAP já  vem sendo  utilizado  nas  instituições  em análise  e

adaptado, sendo adaptado para cada realidade conforme suas demandas. Propõe-se aqui algo

sistêmico e integrado do funcionamento da AE como um todo e uma ferramenta de apoio à

gestão no acompanhamento do(a) estudante, como também o acompanhamento das ações da

AE e execução do recurso. O produto elaborado neste trabalho segue de forma detalhada no

Apêndice A desta dissertação.
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4.2 Do Relato da Aplicação

O produto educacional aqui proposto foi aplicado através de uma apresentação oral do

protótipo elaborado para um grupo de profissionais, no IFBA,  Campus Salvador, por ser o

polo  de  estudos  da  pesquisadora.  Tentou-se  estender  a  aplicação,  por  meio  de

videoconferência, aos profissionais do Amapá, no entanto não foi possível. Após apreciação

dos profissionais, aplicou-se um questionário para avaliar se estes concordam, discordam ou

se  são  indiferentes  à  proposta  apresentada.  Os  profissionais  assinaram  um  termo

consentimento livre e esclarecido consentindo em participar voluntariamente desta fase da

pesquisa. 

Para análise do resultado, estabeleceu-se o ranking médio utilizando uma escala do tipo

Likert  de 5 pontos para mensurar  o grau de concordância de sujeitos que responderam o

questionário, baseado em Oliveira (2005). Sendo valor 1= discordo fortemente, 2= discordo,

3= sem opinião, 4= concordo e 5= concordo fortemente. Para todas as questões abordadas, o

RM variou entre 4,3 e 5. Como detalhado abaixo:

No quesito sobre qualidade visual, os profissionais consideraram adequado com o nível

de  concordância  foi  4,6.  Logo  podemos  considerar  que  o  protótipo  está  legível  e

compreensível  aos  seus  intérpretes.  No quesito  sobre  se a  estrutura  das  informações  está

adequada, o nível de concordância foi 5, concordando fortemente com a estrutura do módulo,

revelando que a mesma atende aos anseios e demandas dos profissionais. 

No quesito a respeito das interfaces apresentadas, se as mesmas estão intuitivas e se a

articulação  entre  os  módulos  está  a  contento,  o  nível  de  concordância  foi  4,3.  Ou  seja,

concordam que quando visualizam o protótipo conseguem intuir o que cada interface deseja e

que os módulos estão bem articulados.

Perguntou-se também se a equipe multidisciplinar apresentada nos módulos contempla

os serviços ofertados. Para este quesito os profissionais apresentaram nível de concordância

4,3. E quando questionados se a ferramenta atende aos aspectos da assistência estudantil, o

nível de concordância foi de 4.6.

A respeito dos módulos de acesso, permanência e êxito se eles estão bem definidos, o

nível de concordância foi de 4,6 para o módulo do acesso e 4,3 para o módulo da permanência

e do êxito. Pode-se inferir que os módulos estão bem definidos e claros.
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Quando perguntado sobre a adequação dos módulos à realidade profissional, o nível de

concordância foi 4,3 e quando questionado se esta ferramenta melhora o acompanhamento

do(a) estudante na assistência estudantil, o nível de concordância foi de 4,6.

A partir  destas  informações,  infere-se,  que o  grau  de concordância  dos  sujeitos  em

relação ao produto apresentado foi satisfatório para o objetivo deste estudo, sofrendo variação

entre concordo e concordo fortemente.  Pediu-se também que os participantes registrassem

suas  sugestões,  críticas  ou  comentários.  Como sugestão  os  profissionais  requisitaram que

fosse  apresentado a  outros  profissionais  da  Instituição.  Como crítica  a  necessidade de  se

ampliar as funcionalidades do módulo no que diz respeito a seleção de bolsas e auxílios.

Consideraram  a  proposta  boa,  coerente  e  dentro  das  demandas  existentes,  tanto  de

profissionais, quanto dos(as) estudantes. Os profissionais acreditam que é uma ferramenta que

pode melhorar a gestão da assistência estudantil,  contribuir com o acompanhamento do(a)

estudante e da PAE.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A assistência estudantil, política pública e social, inserida no campo da política pública

de educação, estruturada com o objetivo de contribuir para o acesso, a permanência e o êxito

de  estudantes  em situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica  na  perspectiva  de  inclusão

social,  produção  de  conhecimento,  melhoria  do  desempenho  e  qualidade  de  vida.

Regulamentada pelo Decreto 7234 de 2010, o Programa Nacional de Assistência Estudantil

tem como finalidade prover os recursos necessários aos estudantes de baixa renda, tendo em

vista o seu desenvolvimento, diminuindo o percentual de retenção e evasão. 

A educação no Brasil é, para muitos, a oportunidade de mobilidade social. O esforço

pessoal e familiar pelos estudos, se faz na perspectiva de um futuro promissor que signifique

alocação no mercado de trabalho com melhor remuneração. Ela é um direito social garantido

constitucionalmente.  Garantir  a permanência nos estudos aos estudantes  de baixa renda,  é

garantir que tenham a possibilidade de superar o ciclo de pobreza. Por isso, antes de tudo é

necessário que se garanta o acesso à educação. Fortalecer a assistência estudantil é fortalecer

o direito à educação. 

Concebida inicialmente de forma assistencialista, pontual e descontinuada, como mero

amparo do Estado, a política de assistência estudantil se fortalece a partir dos movimentos

sociais  da década de 1980, especialmente o movimento  estudantil.  Nas últimas décadas  a

democratização  do  acesso  nas  Universidades  e  Institutos  Federais  contribuiu  para  que

estudantes  com  condições  socioeconômicas  desfavoráveis  e  com  distintas  trajetórias

educacionais  fossem incorporados  às  IFES,  o  que requereu  a  consolidação  de  programas

efetivos voltados para permanência dos(as) estudantes. 

Este estudo teve como  objetivo geral analisar a Política de Assistência Estudantil dos

Institutos  Federais,  com  locus  nos  Institutos  Federais  da  Bahia,  Campus Salvador  e  do

Amapá,  Campus Macapá,  através  do  estudo  comparativo  entre  a  assistência  estudantil

executada no IFBA,  Campus Salvador e no IFAP,  Campus Macapá. Buscou-se verificar se

existem mecanismos de acompanhamento do(a) estudante por meio da assistência estudantil

nas realidades estudadas.

Para este estudo, partiu-se do princípio de que era necessário acompanhar o(a) estudante

como um todo, ser único e individual, com todas as suas particularidades e em toda a sua
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trajetória dentro da Instituição desde o seu acesso, permanência e êxito. Compreendendo este

acesso como ingresso na Instituição, no qual 50% dele se dá por meio de cotas raciais, sociais

e PCD. O acesso também pode ser compreendido enquanto forma de inclusão à Política de

Assistência Estudantil: acolher, auxiliar e acompanhar o(a) estudante no acesso e inclusão às

ações de assistência estudantil dentro da Instituição. A permanência guarda correlação com a

trajetória do(a) estudante, todo seu percurso formativo e as condições efetivas para isso. O

êxito  pode  ser  compreendido  enquanto  conclusão  satisfatória  do  curso  ou  até  mesmo  a

desvinculação da AE porque, se conseguiu autonomia para permanecer nos estudos sem o

suporte dela.

Assim, esta pesquisa desenvolveu-se a partir da inquietação a respeito dos mecanismos

de acompanhamento do(a) estudante e da própria PAE, como possibilidade de evidenciar se

esta tem cumprido com a sua finalidade. Buscou-se compreender se a Política de Assistência

Estudantil  vem sendo acompanhada de forma a demonstrar sua eficiência no atendimento

do(a) estudante contribuindo para que este(a) permaneça na Instituição e conclua seus estudos

com êxito. 

A partir da inserção profissional e diálogo com diversos profissionais, percebeu-se a

dificuldade em reunir  dados dos(a) usuários(as) da Política e quais os resultados desta na

trajetória educacional daqueles(as) que a acessam. Assim, construiu-se a hipótese norteadora

do estudo de que não haviam mecanismos suficientes para o acompanhamento da trajetória

do(a) estudante através da assistência estudantil. 

Os  resultados  apresentados  nesta  pesquisa  a  partir  de  análise  documental  e  das

entrevistas com as profissionais, confirmaram a hipótese levantada, assim foram apresentados

diversos  desafios:  a)  o  volume  intenso  de  demandas;  b)  a  quantidade  deficiente  de

profissionais;  c)  a falta de informatização dos processos; d) a falta de integração entre os

setores e até entre profissionais; e) a dificuldade de compreender a assistência estudantil sem

o estigma do assistencialismo.

Reconhece-se que diversas ações em vista da permanência são executadas, porém os

resultados destas se perdem ao longo do processo ou simplesmente não são registradas. A

assistência estudantil não se apresenta aqui como único caminho para o sucesso escolar, sabe-

se que diversas questões interferem na permanência do(a) estudante,  não apenas sociais  e

econômicas, mas também de ordem emocional, física e outras. Por isso, compreendemos a



82

assistência estudantil como uma rede multiprofissional de apoio às demandas e necessidades

do(a) educando(a) capaz de auxiliar no seu desenvolvimento dentro da Instituição.

Comparando-se as realidades estudadas: IFBA e IFAP, observou-se que os desafios se

assemelham e que os profissionais anseiam por uma ferramenta de apoio para a execução da

política. Como abordado no estudo, o SUAP, sistema utilizado de forma oficial pelos dois

Institutos em análises, fora implantado recentemente sem um módulo efetivo da assistência

estudantil.

Este estudo visou contribuir, através do produto educacional, no equacionamento das

necessidades apresentadas. Reconhecemos que o produto aqui apresentado pode e deve ser

ampliado de forma a atender as realidades de maneira específica. O que se propôs aqui foi um

módulo de assistência estudantil capaz de articular os aspectos do acesso, permanência e êxito

para acompanhamento do(a) estudante a partir destes aspectos entendendo-os enquanto pilares

da assistência estudantil.

Sabemos que este estudo é um recorte de duas realidades dadas e que não se limita 

nelas,  podendo  ser  ampliado.  Não  se  pretendeu  aqui  esgotar  todas  as  possibilidades  de 

análises  do  objeto  de  estudo,  mas  elucidar  o  tema,  discutir  o  direito  à  Educação  e  os 

mecanismos que este se efetive na vida do(a) estudante como sujeito de direito. Em tempo de 

desmonte das políticas sociais, a Educação vem sendo atacada por um projeto  atualmente no 

Brasil, projeto este ultraconservador, de extrema direita que vem acompanhado da 

implementação de políticas neoliberais acirradas.

Este  trabalho  torna-se,  assim,  uma  voz  que  se  afirma  neste  momento  da  História

apontando para a necessidade de investimentos públicos capazes de assegurar a manutenção e

ampliação  dos  Programas  Assistenciais  voltados  para  os  estudantes  em  situação  de

vulnerabilidade social.  Outrossim, apontamos para continuidade e ampliação do estudo os

tópicos descritos abaixo: 

1. Investigar a concepção dos(as) usuários(as) acerca da assistência estudantil.

2. Identificar se os(as) usuários(as) percebem a assistência estudantil como uma rede de

suporte à sua permanência.

3. Comparar mecanismos de acompanhamento já consolidados em outras Instituições.

4. Identificar a concepção dos(as) docentes acerca da assistência estudantil.
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5. Verificar como se dá o acompanhamento da PAE nas Universidades.

6. Aprimorar os mecanismos de acompanhamento do egresso.

Vimos neste estudo que este processo de fortalecimento da assistência estudantil não é

uma trajetória linear, mas caminha com muitos percalços, a mercê das prioridades que cada

governo  estabelece,  não  se  solidificando  de  fato  como  direito  do(a)  estudante.  Por  essa

descontinuidade, torna-se frágil a compreensão a respeito da assistência estudantil por parte

dos(as)  usuários(as)  e  dos(as)  gestores(as).  Esta  realidade  torna  a  ampliação  deste  estudo

ainda mais necessário, pois em tempo de desmonte de direitos sociais precisamos unir forças

para evidenciar que não aceitamos nenhum direito a menos.
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APÊNDICE A- PRODUTO EDUCACIONAL

PROTÓTIPO DE MÓDULO INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO DO(A) ESTUDANTE
ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ADAPTADO AO SISTEMA UNIFICADO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SUAP)

APRESENTAÇÃO

Este produto educacional é parte integrante da Dissertação do Mestrado Profissional

em  Educação  Profissional  e  Tecnológica  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação

Profissional e Tecnológica em Rede, realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia  da  Bahia  (IFBA),  Campus  Salvador,  intitulada  de  Análise  da  Política  de

Assistência  Estudantil  nos  Institutos  Federais:  Um Estudo  Comparativo  entre  o  Instituto

Federal da Bahia, Campus Salvador e do Amapá, Campus Macapá. 

O  interesse  pela  pesquisa  guarda  correspondência  com  a  inserção  profissional  da

pesquisadora  no  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Amapá  (IFAP).

Inserção esta, iniciada em 2016, atuando diretamente com a Política de Assistência Estudantil

(PAE), percebi a dificuldade que os profissionais encontram para o acompanhamento dos(as)

estudantes através desta Política e assim colaborar de forma efetiva para seu êxito e verificar

os resultados alcançados na execução da PAE. 

Acredita-se que um acompanhamento efetivo dos(as) estudantes denotará se o caminho

que estão percorrendo é o mais adequado, pois a eficácia de uma política também se mede

pelos  seus  resultados.  Tendo  em  vista  que  esta  política  nasce  da  preocupação  com  a

permanência do(a) estudante e a consequente conclusão exitosa do curso, não pode existir

resultado mais concreto do que a percepção da efetividade desta política na trajetória dele(a).

Para isso, pensou-se um produto educacional que seja uma ferramenta capaz de auxiliar

a gestão e os profissionais da assistência estudantil no acompanhamento do(a) estudante, nos

aspectos do acesso, permanência e êxito, ou seja, em toda sua trajetória dentro da Instituição. 

Assim, foi elaborado um produto educacional com a finalidade de organizar um espaço

pedagógico que seja capaz de acompanhar o(a) estudante na sua trajetória de ensino, com

vistas  a  melhoria  do  acesso  aos  programas  de  assistência  estudantil,  como  também  o

acompanhamento  deste(a)  em sua  trajetória  educacional  e  a  saída  exitosa  da  instituição.

Idealizou-se um módulo  de assistência  estudantil  no Sistema Unificado de Administração
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Pública (SUAP), com a integralização dos setores e dos serviços e sistematização de dados, de

forma  a  realizar  o  acompanhamento  do(a)  estudante  desde  seu  acesso  no  Instituto,  sua

trajetória, permanência e a conclusão do curso com êxito.

1 INTRODUÇÃO

A  assistência  estudantil  (AE)  tem  por  finalidade  o  atendimento  do(a)  estudante,

provendo  os  recursos  necessários  para  que  este(a)  acesse  aos  estudos,  permaneça  nele  e

conclua sua formação com êxito. Entende-se esta ação enquanto política social no âmbito da

educação,  ela  nasce  como  uma  intervenção  do  Estado,  exatamente  para  atender  as

necessidades sociais  demandadas por uma sociedade de classes pautada pela desigualdade

social.

A luta por uma assistência estudantil se fortalece com as mudanças sociais que o Ensino

Superior enfrentou nas últimas décadas. Houve um aumento do número de vagas e aumento

das oportunidades de ingresso no nível superior por meio das políticas de acesso e inclusão

social,  também  conhecidas  como  políticas  afirmativas.  Essa  democratização  do  acesso

contribuiu para que estudantes com condições socioeconômicas desfavoráveis e com distintas

trajetórias  educacionais  fossem  incorporados  a  este  nível  de  ensino,  o  que  requereu  a

consolidação  de  programas  efetivos  voltados  para  permanência  dos(as)  estudantes,

principalmente aqueles(as) que são provenientes de camadas socioeconômicas mais baixas

(ASSIS, SANABIO, MAGALDI, MACHADO, 2013, p. 127).

Primeiramente  reconhecida  como  política  de  educação  para  o  Ensino  Superior,  as

políticas afirmativas também passaram a fazer parte do cotidiano dos Institutos Federais (IFs),

que  vivenciaram,  paralelamente  às  Universidades,  as  mesmas  mudanças  sociais.  Com  a

expansão da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (REPCT), em 2008, a

permanência e êxito dos(as) educandos tornou-se uma problemática latente, requerendo a AE

também nos IFs, não somente no nível superior de ensino, mas em todas as modalidades de

ensino que estes ofertam. Regulamentada em 2010, através do Decreto 7.234, o Programa

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) se estende aos Institutos Federais, que recebem

recurso próprio e contratação de profissionais específicos para atuação direta com a AE. 
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A pesquisa se situou, de maneira geral, na Linha de Pesquisa de Organização e Memória

dos Espaços Pedagógicos. De modo específico, no macrocampo da política social e no campo

da Educação Profissional e Tecnológica, delimitando-se no aspecto da assistência estudantil. 

 A questão de partida da pesquisa foi entender “como se dava o acompanhamento do(a)

estudante dentro da Política de Assistência Estudantil nos aspectos do acesso, permanência e

êxito, nos Institutos Federais da Bahia e do Amapá?”.

Para este estudo, partiu-se do princípio de que era necessário acompanhar o(a) estudante

como um todo, ser único e individual, com todas as suas particularidades e em toda a sua

trajetória dentro da Instituição desde o seu acesso, permanência e êxito. Compreendendo este

acesso como o ingresso na Instituição,  no qual 50% dele se dá por meio de cotas raciais,

sociais e pessoas com deficiência (PCD). O acesso também pode ser compreendido enquanto

forma de inclusão à política de assistência estudantil: auxiliar e acompanhar o(a) estudante no

acesso e  inclusão  às  ações  de assistência  estudantil  dentro  da Instituição.  A permanência

guarda correlação com a trajetória mesmo do(a) estudante, todo seu percurso formativo e as

condições efetivas para isso. O êxito pode ser compreendido enquanto conclusão satisfatória

do  curso  ou  até  mesmo  a  desvinculação  da  AE  porque,  se  conseguiu  autonomia  para

permanecer nos estudos sem o suporte dela.

Optou-se por desenvolver um estudo de caso de caráter comparativo, através do estudo

de dois casos. Logo, analisou-se a assistência estudantil através do recorte do Instituto Federal

da Bahia, Campus Salvador, e do Instituto Federal do Amapá, Campus Macapá. Escolheu-se

estes  dois  locus de  pesquisa  pela  relevância  do  Instituto  Federal  da  Bahia,  uma  escola

centenária  na Educação Profissional  e  Tecnológica  (EPT),  que trouxe aspectos  relevantes

quando comparado a uma Instituição mais recente como o Instituto Federal do Amapá. Como

também, devido ao primeiro ser o polo de estudo do mestrado da pesquisadora e o último por

ser o seu campo de atuação profissional. Os Campi foram escolhidos por serem os pioneiros

na execução da assistência nestes Institutos.

Ao final do estudo, pode-se concluir que acompanhar o(a) estudante desde o seu acesso

na Instituição, a permanência nela e a conclusão do curso é um desafio latente. Identificou-se

caminhos para solucionar o problema do acompanhamento, mas o desafio é pô-los em prática.

Assim, este produto educacional aponta para uma possível possibilidade de acompanhar a

trajetória educacional do(a) estudante, desde o seu ingresso na Instituição, as condições que
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este(a) estudante ingressam, toda sua trajetória na Instituição, com o suporte multiprofissional

e biopsicossocial, até a conclusão exitosa do curso que ele(a) se propôs a fazer.

Com  base  no  estudo  realizado, foi  desenvolvido  este  produto  educacional  com  a

finalidade de organizar um espaço pedagógico que seja capaz de acompanhar o(a) estudante

na sua trajetória de ensino, com vistas a melhoria do acesso aos programas de assistência

estudantil, como também o acompanhamento deste(a) em sua trajetória educacional e a saída

exitosa  da  instituição.  Com aparatos  tecnológicos, idealizou-se um módulo  de  assistência

estudantil no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), com a integralização dos

setores e dos serviços e sistematização de dados, de forma a realizar o acompanhamento do(a)

estudante desde seu acesso no Instituto, sua trajetória e permanência e a conclusão do curso

com êxito. 

O objetivo deste produto é disponibilizar uma ferramenta capaz de acompanhar o(a)

estudante  através  da  assistência  estudantil,  porém  de  forma  intersetorial,  sistemática  e

interdisciplinar, que possibilite o acompanhamento da trajetória do(a) estudante, desde o seu

acesso na instituição, seu processo de permanência, até sua saída exitosa e que seja capaz de

auxiliar a gestão no acompanhamento da execução da assistência estudantil.
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2 O PRODUTO EDUCACIONAL

A assistência estudantil vem sendo implementada conforme as Instituições interpretam a

legislação, estabelecendo critérios e métodos de seleção, como também o tipo de auxílio ou

bolsa a ser ofertada. Segundo Mota (2013, p. 84) este enfoque é o bottom-up, no qual há uma

relação  dinâmica  entre  a  política  formulada  e  a  política  efetivamente  posta  em  prática,

implicando que pode haver mudanças no plano inicial da política a partir da interação dos

atores com os contextos da política.

O  módulo  de  assistência  estudantil  é  uma  proposta  integradora  entre  os  setores  e

profissionais  para  o  acompanhamento  da  trajetória  do(a)  estudante  de  forma  sistêmica:

biopsicossocial para positivos resultados no processo ensino-aprendizagem. Destaca-se que

algumas  iniciativas  deste  módulo  já  se  aplicam nas  realidades  estudadas,  como  também

trazem os anseios das profissionais entrevistadas e no constante diálogo a respeito da melhoria

da gestão da assistência estudantil. O que foi aqui idealizado é compatível com o SUAP e

pode ser adaptado a cada realidade, já que o sistema está em fase de implantação nas duas

Instituições. 

Assim, o produto foi idealizado a partir de 3 categorias principais: acesso, permanência

e êxito. O acesso é o módulo de entrada, nele será traçado o perfil do(a) estudante, não apenas

daqueles  que se  inscrevem nos  editais  de  assistência  estudantil,  mas  de  todos(as)  para  o

acompanhamento  do  corpo  discente.  No  módulo  da  permanência  será  realizado  o

acompanhamento  do(a)  educando(a)  pelos  profissionais.  Já  o  módulo  do  êxito  será  o

encerramento deste ciclo de acompanhamento. 

Consideramos  importante  destacar  que  o  acompanhamento  interdisciplinar  deve

respeitar o sigilo exigido em cada profissão. As informações encaminhadas e compartilhadas

num  possível  sistema  unificado  de  informações  deve  respeitar  a  condição  de  revelar  o

estritamente necessário, tanto em relação as informações que devem ser reveladas, quanto a

quantidade de profissionais que devem tomar conhecimento. Nos diversos códigos de ética

profissionais, o sigilo é considerado como toda informação que o(a) profissional toma contato

em razão de seu ofício. 

Assim, o trabalho interdisciplinar  requer  a habilidade de convergir  as identidades e

competências de cada profissão. Como afirma Raichelis (2009),
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Ao contrário do que muitas vezes se considera, o trabalho interdisciplinar demanda a
capacidade de expor com clareza os ângulos particulares de análise e propostas de
ações diante dos objetos comuns a diferentes profissões, cada uma delas buscando
colaborar a partir dos conhecimentos e saberes desenvolvidos e acumulados pelas
suas áreas (p. 15).

Deve-se fortalecer o vínculo de confiança entre o(a) estudante e o(a) profissional, assim,

ao  encaminhar  uma  situação  deve-se  primeiro  consultar  o  indivíduo  a  respeito  ou  seus

responsáveis.

Pode-se elencar alguns fatores de melhoria na gestão da assistência estudantil a partir do

produto idealizado:

• O produto educacional aqui proposto, visa dar subsídios para que as Instituições possam

realizar o cruzamento de informações e dados dos(as) estudantes entre os setores, por

exemplo, as informações cadastradas no banco de dados do setor de matrículas, que

são  importantes  para  o  acompanhamento  do(a)  estudante  na  assistência  estudantil

podem fazer  conexão  direta,  acarretando  o  trabalho  de  forma interligada  entre  os

setores.

• Cruzar  as  informações  dos  atendimentos  realizados  pelos  profissionais:  ver  o(a)

estudante de forma integrada, quais serviços ele já acessou, quais auxílios e/ou bolsas

recebe,  se  é  acompanhado  pela  psicologia,  pelo  setor  de  saúde,  pelo  serviço

educacional.

• Desburocratização do trabalho, diminuindo o volume de documentos e o preenchimento

de  vários  formulários  pelo(a)  estudante  (formulário  de  matrícula,  formulário  de

inscrição  nos  diversos  programas  de  assistência  estudantil,  formulário

socioeconômico).

• Autonomia  do(a)  estudante  na  inscrição  para  os  programas.  Este  poderá  anexar  os

documentos  solicitados  para  análise  socioeconômica,  marcar  atendimentos,

entrevistas, descentralizando, assim, as tarefas. 

• Interface  com  o  setor  de  registro  escolar,  setor  pedagógico  e  setor  de  assistência

estudantil:  acompanhar  o(a)  estudante  que  trancou  a  matrícula,  que  foi  suspenso,

aquele(a)  que  se  afasta  por  motivo  de  saúde,  por  motivo  de  gravidez,  ter  ciência

daqueles(as) que evadiram.
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O módulo de assistência estudantil torna-se, assim, uma ferramenta institucional para o

acompanhamento do(a) estudante desde a sua chegada no Instituto (acesso), toda sua trajetória

(permanência), até a conclusão do curso ou experiência exitosa com a Instituição (êxito). Esta

será  uma ferramenta  de  acompanhamento  do(a)  educando(a)  e  avaliação  da  execução  da

política  de  assistência  estudantil,  um  possível  termômetro,  para  analisar  se  as  ações  de

assistência estudantil estão sendo efetivas ou não.

2.1 Módulo de Assistência Estudantil 

O SUAP foi  criado  pela  equipe  de  desenvolvimento  de  sistemas  de  informação do

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), visando a gestão integrada das informações.

Este sistema é, atualmente, utilizado em diversos IFs como ferramenta de informatização e

sistematização dos dados da gestão. Já existe no IFRN um módulo de atividades estudantis,

correlato ao Departamento de Assistência Estudantil. Neste, algumas ações propostas neste

estudo já são realizadas. A proposta é adaptar o que já vem sendo feito para as realidades aqui

estudadas.

Segundo informações do site13 do IFRN, o SUAP foi construído na perspectiva de uma

instituição  multicampi,  possuindo,  assim,  uma  estrutura  modular,  que  possibilita  a

interligação dos  diversos  dados por  área e  por  unidade.  Devido a essas  peculiaridades,  o

sistema vem sendo utilizado também por vários Institutos Federais. Atualmente, o sistema se

encontra em pleno desenvolvimento e, portanto, continua recebendo atualizações constantes,

adição de novas funcionalidades, melhorias de funcionalidades existentes e criação de novos

módulos.

Assim, o sistema constitui o ambiente ideal para a adaptação do formato de módulo aqui

proposto. O SUAP tem sido utilizado de forma oficial pelos Ifs e vem sofrendo modificações

e adaptações  constantes,  conforme as demandas apresentadas  pelas instituições.  Logo é o

ambiente propício para sugestões e alterações do que já vem sendo usado.

No entanto, este módulo pode ser adaptado a outros sistemas. O que se pretende aqui é

deixar aberta uma possibilidade de se trabalhar a assistência estudantil, com os princípios do

13 Disponível em: https://portal.ifrn.edu.br/ifrn/tec-da-informacao/lateral/servicos/sobre-o-suap. Acesso em: 09

set 2019.
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acesso, permanência e êxito de forma articulada. Assim, detalha-se abaixo a idealização destes

módulos.

2.1.1 Módulo Acesso

Pensou-se neste módulo para acompanhamento do(a) estudante desde o seu acesso na

Instituição.  É  fundamental  saber  qual  o  público  tem  acessado  os  Institutos  Federais,

conhecendo-se o público-alvo é que se pode aprimorar as políticas e ações direcionadas para

ele. Logo, os(as) principais usuários(as) deste módulo serão os(as) estudantes. 

Este  é  o  módulo de entrada,  nele  será  traçado o perfil  do(a)  estudante,  não apenas

daqueles  que se  inscrevem nos  editais  de  assistência  estudantil,  mas  de  todos(as)  para  o

acompanhamento  do  corpo  discente.  Nele  terão  os  dados  pessoais,  acadêmicos  e

socioeconômicos do(a) estudante preenchidos durante a matrícula. 

Nele também o(a) estudante poderá se inscrever nos editais de assistência estudantil.

Através  dele  serão  marcadas  entrevistas,  visita  domiciliar  ou  atendimentos  com  algum

profissional  que  compõe  a  equipe  técnica  da  assistência  estudantil.  As  figuras  abaixo

representam as interfaces idealizadas:

Figura 1: Interface inicial do SUAP 

Fonte: https://suap.ifba.edu.br/
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A figura 1 mostra a tela inicial14 do SUAP quando o(a) estudante faz o acesso com seu

login, que é a matrícula e sua senha no formato orientado por sua Instituição. As setas nesta

figura  e  nas  próximas,  indicarão  as  alterações  realizadas  por  nós  como ilustração para  o

protótipo. 

Ao realizar o login no sistema, o(a) estudante já visualiza em destaque (como indica a

seta) o link para assistência estudantil, no qual ele(a) poderá:

• Acessar os editais da assistência estudantil disponíveis; 

• Agendar atendimento com o profissional da assistência estudantil que desejar;

• Registrar  sugestões,  reclamações,  elogios,  críticas,  dúvidas.  Um canal  de  ouvidoria

direta com o(a) estudante.

• Acessar o calendário de eventos da assistência estudantil.

• Link direto para acessar no site da Instituição todos os documentos que regulamentam a

assistência  estudantil:  leis,  decretos,  planos,  política  institucional,  lei  orçamentária

anual, relatórios de gestão, plano de desenvolvimento institucional, etc.

Figura 2: Interface de Perfil do(a) Estudante no SUAP

Fonte: https://suap.ifba.edu.br 

A figura 2 mostra a interface proposta como tela do(a) estudante ao acessar os seus

dados: pessoais, acadêmicos, socioeconômicos. Alguns dados serão editados pelo(a) estudante

14 As telas iniciais podem sofrer variações conforme a necessidade e interesse de cada Instituto Federal.
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e outros pelo registro acadêmico e/ou professores, estes quando se tratar dos registros de notas

e presenças. Um link para a assistência estudantil foi incluído nessa primeira página.

Figura 3: Interface da Caracterização Social

Fonte: https://suap.ifba.edu.br

A figura 3 mostra a interface da caracterização social, construída pelo IFRN que já vem

sendo adaptada tanto no IFBA, quanto no IFAP, porém ainda não está em uso. A proposta

deste trabalho é que a caracterização atenda a realidade local e seja preenchida por todos(as)

os(as)  estudantes,  não apenas  por  aqueles(as)  que  se inscrevem nos editais  de assistência

estudantil, pois é fundamental que a Instituição conheça o seu público ingressante e a partir

destes dados, traçar políticas e ações direcionadas diretamente para um público específico. 

Assim, sugere-se que este instrumento seja preenchido no ato da matrícula por todos(as)

os(as)  estudantes  matriculados.  A caracterização socioeconômica  permite  conhecer  fatores

como:

• A região da qual o(a) estudante é proveniente;

• Sua condição de moradia;

• Composição familiar (se possui idoso, criança, gestante, PCD);

• Situação de trabalho do(a) estudante e dos membros da família;

• Renda familiar;

• Condições de saúde do(a) estudante e dos membros da família;



101

• Se possui alguma necessidade específica;

• Se possui doença crônica;

• Origem escolar;

• Cor, etnia, raça;

• Situação dos pais: casados, divorciados, falecidos

• Se o(a) estudante possui filhos

• Se o(a) estudante paga alguma pensão

• Se o(a) estudante recebe alguma pensão

• Gastos da família

• Se o(a) estudante participa de algum programa social (inscrição no NIS), etc.

Figura 4: Interface Editais de Assistência Estudantil

Fonte: Elaborado pela Autora

É no módulo do acesso que o(a) estudante poderá se inscrever nos Editais de Assistência

Estudantil.  Através dele, o(a) estudante atualizará a caracterização socioeconômica, poderá

justificar o motivo da solicitação, acompanhar o resultado, entrar com recurso e anexar todos

os documentos solicitados para concorrer ao Edital, como representado na figura 4.

A conferência  dos  documentos  é  dispensada  atendendo  à Lei  13.726  de  2018  que

dispensa autenticação de cópias e estabelece a não exigência de determinados documentos
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pessoais para o cidadão que já tenham estas informações cadastradas na base de dados de

órgãos do governo. 

Figura 5: Interface Agenda de Atendimento

Fonte: Elaborado pela autora.

A interface  da  figura  5  é  uma  proposta  na  qual  o(a)  estudante  pode  agendar  o

atendimento  com  o(a)  profissional  da  assistência  estudantil  que  desejar.  A  agenda  do

profissional  ficará  disponível  e  ao  agendar  o  atendimento,  o(a)  estudante  receberá  uma

confirmação por e-mail.

Figura 6: Interface Escuta Assistência

Fonte: elaborado pela autora

A interface proposta na figura 6 sugere uma ouvidoria da assistência estudantil. O(a)

estudante poderá, através dela, registrar sugestões, reclamações, elogios, dúvidas e demandas.
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Após  a  sua  manifestação,  ele(a)  receberá  um  retorno  por  e-mail  do(a)  profissional  da

assistência estudantil, no prazo determinado pelo setor.

Antes de confirmar o envio da manifestação, o(a) estudante será encaminhado para um

breve questionário com o objetivo de expressar de forma mais livre seus anseios em relação à

assistência estudantil. Esta interface pode ser visualizada na figura 7.

Figura 7: Interface Escuta Assistência- Tela 2

Fonte: elaborado pela autora.

Figura 8: Interface Calendário de Eventos

Fonte: elaborado pela autora.

Na interface apresentada na figura 8 se propõe um calendário centralizado dos eventos

da Instituição para que os eventos não fiquem setorizados, mas que o(a) estudante tenha uma
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programação  de  todo  o  ano  letivo,  desde  suas  atividades  acadêmicas,  atendimentos

agendados, eventos diversos ligados ao seu curso e aos demais setores da Instituição, como

também eventos externos, de modo que ele consiga se organizar da melhor forma.

Nesta etapa também os(as) estudantes poderão ter acesso aos eventos que ele participou

e imprimir o certificado do seu interesse, conforme demonstrado na figura 9:

Figura 9: Interface Calendário de Eventos- Tela 2

Fonte: elaborado pela autora.

Neste trabalho, compreende-se a assistência estudantil para além de um setor específico,

mas como uma rede institucional de suporte, de acolhimento e de atenção às necessidades

do(a) estudante, que somente funcionará com a integração de diversos atores e setores.

2.1.2 Módulo Permanência

Idealizou-se o módulo da assistência estudantil ligado ao Departamento de Ensino, pois

os setores de assistência estudantil das instituições estudadas funcionam, hierarquicamente,

ligados às respectivas Direções de Ensino. 

O módulo da permanência foi idealizado para o acompanhamento propriamente dito

do(a)  estudante,  assim  o  acesso  deste  módulo  é  exclusivo  dos  servidores.  Dividiu-se  o

acompanhamento em 3 aspectos principais: psicossocial, saúde e educacional.

O  acompanhamento  psicossocial  consiste  no  acompanhamento  multidisciplinar  por

especialidades como psicólogo e assistente social, envolvendo aspectos psicológicos e sociais

da vida do(a) estudante. O acompanhamento biológico é o acompanhamento da saúde física,
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multidisciplinar  também,  envolvendo  especialidades  como  médico,  dentista,  enfermeiro,

fisioterapeuta,  nutricionista  e  aquelas  que  a  instituição  dispor.  O  acompanhamento

educacional envolve o acompanhamento da vida acadêmica do(a) estudante, acompanhando

seu rendimento e traçando junto com ele(a) metodologias de estudos.

Figura 10: Interface inicial do Módulo Permanência

Fonte: elaborado pela autora.

Na figura 10 o(a) profissional visualiza as áreas de acompanhamento das quais ele(a)

terá acesso àquela área que lhe compete. Não se detalhou os serviços especializados de cada

profissional  nos  templetes,  pois  compete  aos  profissionais  se reunirem por  categoria  para

melhor estabelecerem suas demandas, neste aspecto, o objetivo deste produto é propor um

acompanhamento integrado entre os serviços, conforme demonstrado adiante.

Assim se propõe um Registro Unificado de Informações, no qual cada profissional fará

um  registro  simplificado  de  informações  interdisciplinares  colhidas  em  intervenções

realizadas no exercício profissional para compor o Registro Unificado de Informações, como

um relatório único. 

Os  dados  coletados  no  setor  de  registro  acadêmico  (pessoais,  acadêmicos  e

socioeconômicos) serão importados para a assistência estudantil para que os profissionais da

equipe  tenham acesso  ao  que  lhe  compete.  Em  relação  aos  dados  socioeconômicos,  por

exemplo, terão acesso apenas os(as) profissionais de Serviço Social,  que traçará um breve

perfil  do(a)  estudante  para  o Registro Unificado de Informações,  do qual  toda equipe  da

assistência  estudantil  terá  acesso.  E  assim  será  com  os  outros  serviços,  informações
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consideradas sigilosas apenas poderá ser importadas pelo profissional ao qual compete aquela

informação.

Figura 11: Interface Serviço Psicossocial

Fonte: elaborado pela autora.

Na interface apresentada na figura 11 se propõe o serviço integrado entre psicólogo e

assistente  social  para  acompanhamento  do(a)  estudante  no  âmbito  psíquico,  emocional  e

social,  auxiliando no processo ensino-aprendizagem.  Cada profissional  terá  seu acesso de

maneira  individualizada,  fazer  suas  observações  e  posteriormente  fazer  o  registro  de

informações interdisciplinares. Através do módulo, o profissional poderá encaminhar casos,

inserir sua agenda para atendimentos e agendar os atendimentos com os(as) estudantes.

Através  do  módulo  de  assistência  estudantil,  tanto  o(a)  estudante  pode  solicitar  o

atendimento,  como  o(a)  profissional  pode  agendar  os  atendimentos  identificados.  Ao

encaminhar o caso, o profissional poderá selecionar os(as) profissionais aos quais o caso será

encaminhado e ao registrar as informações interdisciplinares, também poderá selecionar os

profissionais que terão acesso àquelas informações resguardando o sigilo profissional.
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Figura 12: Interface Serviço de Saúde

Fonte: elaborado pela autora.

O serviço especializado de saúde também funciona de maneira multidisciplinar, como

idealizado na interface apresentada na figura 12. Nele os profissionais também terá o acesso

de  maneira  individualizada,  fazer  suas  observações  e  posteriormente  fazer  o  registro  de

informações  interdisciplinares.  Através  do  módulo,  o(a)  profissional  poderá  encaminhar

casos, inserir sua agenda para atendimentos e agendar os atendimentos com os(as) estudantes,

fazer o controle vacinal, anexar a carteira de vacina do estudante.

Figura 13: Interface Serviço Educacional

Fonte: Elaborado pela Autora.

Um  profissional  responsável  pelo  acompanhamento  educacional  será  lotado  na

assistência  estudantil  para  fazer  um  acompanhamento  mais  próximo  do(a)  estudante,



108

identificar as dificuldades, auxiliar com planos de estudo, identificar as potencialidades e o

que  houver.  É  importante  destacar  isso,  porque  as  equipes  de  assistência  estudantil,

reconhecem  essa  necessidade,  mas  não  têm  um  profissional  específico  para  este

acompanhamento compondo as suas equipes. 

Trabalha-se em unidade com o setor pedagógico, que, por conta das demandas, não tem

condições de fazer este acompanhamento mais próximo do(a) estudante. Cuidar do processo

educacional do(a) estudante é pensar a assistência estudantil dentro do processo escolar, no

qual ela existe para dar suporte ao estudante neste processo de permanência, é trabalhar de

forma interdisciplinar e dar o suporte biopsicossocial para que o(a) estudante encontre o êxito

educacional.

A partir da figura 14 é proposto o Registro Unificado de Informações. Nesta primeira

tela,  o  profissional  poderá  visualizar  a  situação  do(a)  estudante,  que  deve  estar  sempre

atualizada pelo setor de registro escolar. Assim, poderá, de imediato, saber se o(a) estudante

está matriculado(a), suspenso(a), se trancou a matrícula, se pediu transferência ou até mesmo

se está de regime de exercícios domiciliares, amparado(a) pelo Decreto-Lei 1.044 de 1969 e

Lei 6.202 de 197515.

Figura 14: Interface do Registro Unificado de Informações

Fonte: suap.ifba.edu.br

15 Decreto-Lei 1.044 de 1969 e Lei 6.202 de 1975 amparam o atendimento domiciliar pela escola aos estudantes

com afecções congênitas ou adquiridas,  infecções,  traumatismo condições mórbitas, determinando distúrbios

agudos  ou  agudizados,  caracterizados  pela  incapacidade  física  relativa,  incompatível  com a  frequência  aos

trabalhos escolares; desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias

para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes, como também à aluna gestante que, a partir do

oitavo mês de gestação e durante três meses ficará assistida pelo mesmo regime (BRASIL, 1969 e 1975).
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As figuras 15, 16 e 17, apresentam as interfaces idealizadas para o Registro Unificado

de Informações, que apresentará as informações interdisciplinares. Esta é uma proposta que

deve ser adaptada conforme a realidade de cada IF. Adaptar esta realidade requer a habilidade

do trabalho interdisciplinar, a confiança mútua entre os profissionais e o fortalecimento da

relação de confiança entre profissional e estudante.

Figura 15: Interface Registro Simplificado do Acompanhamento Psicossocial e de Saúde

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 16: Interface Registro do Acompanhamento Educacional e Registro Interdisciplinar

Fonte: Elaborado pela Autora.
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Figura 17: Interface do Registro Unificado de Informações Interdisciplinares relevantes e

Indicação de Intervenção Interdisciplinar

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 18: Interface Ações e Eventos da Assistência Estudantil

Fonte: Elaborado pela autora.
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A figura 18 apresenta a interface idealizada para a programação, organização e planejamento

das  ações  e  eventos  da  assistência  estudantil.  Tanto  os  profissionais  quanto  os  gestores  podem

organizar de forma conjunta as ações e eventos que ocorrerão ao longo do ano.

Figura 19: Interface de Acompanhamento do Recurso da Assistência Estudantil

Fonte: elaborado pela autora.

A  figura  19  representa  a  interface  de  acompanhamento  do  recurso  da  assistência

estudantil  na qual, profissionais e gestores poderão acompanhar  a execução do recurso da

assistência estudantil, o que foi planejado, executado e a executar.

2.1.3 Módulo Êxito

No módulo do êxito pretende-se obter os resultados de todas as ações. Ele é gerado a

partir da alimentação dos dados dos módulos do acesso e da permanência. Lá constarão os

relatórios gerados a partir do cruzamento dos dados alimentados no sistema e com diversos

filtros  dando  a  possibilidade  de  gerar  os  relatórios  conforme  a  demanda  apresentada.

Relatórios já são gerados no sistema, mas não ainda de forma intersetorial e interdisciplinar

cruzando  os  dados  de  diferentes  serviços,  especialidades  e  setores.  Abaixo,  apenas  uma

interface ilustrativa, pois o módulo do êxito passará a existir a partir do lançamento dos dados

dos outros dois módulos.
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Figura 20: Interface de Relatórios

Fonte: adaptação da autora com base em suap.ifrn.edu.br

Assim, apresentamos algumas sugestões de relatórios que podem ser gerados:

• Índices acadêmicos dos(as) estudantes que participam dos programas de assistência

estudantil;

• Cruzamento  das  informações  de  situação  socioeconômica  e  condições  de  saúde

dos(as) estudantes;

• Cruzamento das informações de situação psíquica e índices acadêmicos;

• Relatório de atendimento por programa;

• Relatório por curso e situação socioeconômica;

• Relatório por curso e condição de saúde;

• Relatório por curso e condição psíquica, etc.

Na interface 21 propomos um relato  de experiência para  avaliar  a  trajetória  do(a)

estudante na Instituição. Este seria preenchido no registro escolar, no momento em que o(a)

estudante encerra o curso, dando entrada no processo de formatura, certificado ou diploma

como forma de  mensurar  o  êxito  educacional.  Também será  preenchido  por  aqueles  que

solicitam transferência da Instituição.

Neste documento,  pode-se fazer uma avaliação da Instituição como um todo e uma

seção para se falar  da assistência estudantil.  Esta seção será exportada para o módulo de
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assistência estudantil, que poderá ser visualizada pelos gestores e profissionais da assistência

estudantil, através do feedback dos(as) usuários(as) da Política poder-se-á medir os resultados

dela. 

Figura 21: Interface para Relato de Experiência

Fonte: Elaborado pela autora.

A proposta aqui apresentada pretende alargar os horizontes daqueles que trabalham com

a  assistência  estudantil,  entendendo  que  sua  finalidade  é  a  permanência  de  qualidade  e

consequentemente  o  êxito  educacional.  A  ferramenta  deve  colaborar  para  melhor

acompanhamento do(a) estudante, como também da assistência estudantil como um todo. 
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CONSIDERAÇÕES

O produto aqui apresentado é parte integrante da Dissertação do Mestrado Profissional

em  Educação  Profissional  e  Tecnológica  intitulada “Análise  da  Política  de  Assistência

Estudantil nos Institutos Federais: Um Estudo Comparativo entre o Instituto Federal da Bahia,

Campus Salvador e do Amapá, Campus Macapá”, que teve como objetivo analisar a política

de assistência estudantil dos Institutos Federais, com locus nos Institutos Federais da Bahia,

Campus Salvador  e  do  Amapá,  Campus Macapá  e,  a  partir  deste  estudo  propor  uma

ferramenta  de  gestão  capaz  de  auxiliar  no  acompanhamento  do(a)  estudante  através  da

assistência estudantil.

A proposta aqui apresentada não pretende ser um formato limitado e resolver todas as

demandas da assistência estudantil, mas a inspiração para uma ferramenta a ser adaptada às

diversas  realidades.  O âmago desta  proposta  é  o  funcionamento  sistêmico e integrado  da

assistência estudantil, como demandada no estudo realizado.

Para  o sistema funcionar  de forma interdisciplinar  e  intersetorial  é  preciso  primeiro

conscientizar  toda comunidade escolar  (estudantes,  professores(as),  técnicos(as)  do caráter

sistêmico da assistência estudantil, é na interação de todos os atores que se dá uma gestão

participativa. 

Assim,  ele  pretende servir  de inspiração para  a  gestão  da assistência  estudantil  nos

Institutos Federais estudados, podendo ser adaptado para diversas realidades. Ele se propõe a

articular os pilares da assistência estudantil que são o acesso, a permanência e o êxito dando

condições para o(a) estudante estar integrado aos três aspectos durante a sua trajetória  na

instituição.
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL

PROTÓTIPO DE MÓDULO INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO DO(A)

ESTUDANTE ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ADAPTADO AO SISTEMA

UNIFICADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SUAP).

Nº Afirmações Concordo
Fortemente

Concordo Sem
Opinião

Discordo Discordo
Fortemente

1 A qualidade visual está adequada

2 A estrutura de informações está

adequada

3 As interfaces estão intuitivas

4 A articulação entre os módulos está a

contento

5 A equipe multidisciplinar apresentada

contempla os serviços ofertados

6 A ferramenta atende aos aspectos da

assistência estudantil

7 O módulo acesso está bem definido

8 O módulo permanência está bem

definido

9 O módulo êxito está bem definido

10 As informações contidas no módulo do

acesso estão adequadas

11 As informações contidas no módulo da

permanência estão adequadas

12 As informações contidas no módulo do

êxito estão adequadas

13 A ferramenta melhora o

acompanhamento do(a) estudante na

assistência estudantil

Expresse sua opinião: 

Sugestões:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Críticas:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Comentários:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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APÊNDICE C- ROTEIRO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL

1. Instituição:________________________________________________________
1.1. Tipo de documento analisado: 

( ) Resolução 

( ) Regimento Interno 

( ) Relatório de Gestão 

( ) Plano 

( ) Programa 

2. Identificação do documento:

3. Data do documento:

4. Visão institucional e objetivo para com a assistência estudantil:

5. Relevância sócio-histórica do documento para a assistência estudantil:

7. Valores destinados para assistência estudantil:

8. Quanto implementação dos programas e projetos da assistência estudantil em cada IFES:
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APÊNDICE D- QUESTÕES NORTEADORAS PARA ENTREVISTA COM
GESTORAS

IDENTIFICAÇÃO

CARGO:

SIAPE:

FORMAÇÃO:

TEMPO (MESES) DE ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL:

FASES

Sobre o ACESSO:

a) Descrição das ações existentes;

b) Opinião sobre funcionamento delas;

c) O que falta (Demandas);

d) Tipo de registros de acesso/entrada;

Sobre a PERMANÊNCIA:

a) Descrição das ações existentes (Auxílios e serviços);

b) Opinião sobre funcionamento delas;

c) O que falta (Demandas);

d) Tipo de registros de acompanhamento;

Sobre o ÊXITO:

a) Descrição das ações existentes;

b) Opinião sobre funcionamento delas;

c) O que falta (Demandas);

d) Tipo de registros de Relatórios Administrativos,

e) Tipo de registros de Relatórios Usuários
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ANEXO
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ANEXO A- PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

DECRETO Nº 7.234, DE 19 DE JULHO DE 2010.

Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI,

alínea “a”, da Constituição:

DECRETA:

Art. 1º O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, executado no âmbito do

Ministério  da  Educação,  tem  como  finalidade  ampliar  as  condições  de  permanência  dos

jovens na educação superior pública federal.

Art. 2º São objetivos do PNAES:

I  –  democratizar  as  condições  de  permanência  dos  jovens  na  educação  superior  pública

federal;

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da

educação superior;

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.

Art. 3º O PNAES deverá ser implementado de forma articulada com as atividades de ensino,

pesquisa  e  extensão,  visando  o  atendimento  de  estudantes  regularmente  matriculados  em

cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior.

§ 1º As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas seguintes

áreas:

I - moradia estudantil;

II - alimentação;

III - transporte;

IV - atenção à saúde;

V - inclusão digital;

VI - cultura;
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VII - esporte;

VIII - creche;

IX - apoio pedagógico; e

X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

§ 2º Caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de

seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados.

Art. 4º As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais de ensino

superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, considerando

suas  especificidades,  as  áreas  estratégicas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  e  aquelas  que

atendam às necessidades identificadas por seu corpo estudante.

Parágrafo  único.  As  ações  de  assistência  estudantil  devem  considerar  a  necessidade  de

viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico

e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de

condições financeiras.

Art. 5º Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da rede

pública de educação básica ou com renda familiar  per capita  de até um salário-mínimo e

meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior.

Parágrafo único. Além dos requisitos previstos no caput, as instituições federais de ensino

superior deverão fixar:

I - requisitos para a percepção de assistência estudantil, observado o disposto no caput do art.

2o; e

II - mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES.

Art. 6º As instituições federais de ensino superior prestarão todas as informações referentes à

implementação do PNAES solicitadas pelo Ministério da Educação.

Art.  7º  Os  recursos  para  o  PNAES  serão  repassados  às  instituições  federais  de  ensino

superior, que deverão implementar as ações de assistência estudantil, na forma dos arts. 3º e

4º.
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Art.  8º  As  despesas  do  PNAES correrão  à  conta  das  dotações  orçamentárias  anualmente

consignadas  ao  Ministério  da  Educação  ou  às  instituições  federais  de  ensino  superior,

devendo o Poder Executivo compatibilizar  a quantidade de beneficiários  com as dotações

orçamentárias  existentes,  observados  os  limites  estipulados  na  forma  da  legislação

orçamentária e financeira vigente.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de julho de 2010; 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Fernando Haddad
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