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RESUMO 
 
 

Título: 
Estabelecimento de boas práticas na gestão dos recursos de assistência estudantil numa 
autarquia federal de ensino com base em análise de eficiência 
 
Objetivo do trabalho: 
Com a crescente demanda por eficiência na gestão dos recursos públicos, o presente trabalho 
tem por objetivo geral estabelecer as boas práticas utilizadas pelos gestores de recursos do 
programa de assistência estudantil das unidades acadêmicas consideradas mais eficientes na 
autarquia federal de ensino em questão. Como objetivos específicos tem-se: (i) identificar os 
indicadores de desempenho para as ações de assistência estudantil; (ii) verificar quais 
unidades acadêmicas são as mais eficientes; (iii) das unidades consideradas benchmarks, 
identificar as boas práticas de gestão dos recursos destinados ao apoio estudantil; (iv) 
estabelecer diretrizes de melhorias para as unidades consideradas menos eficientes. 
 
Procedimentos/Método para a solução do problema: 
Para alcançar os objetivos deste estudo, primeiramente foram identificados, por meio de 
análise bibliográfica e documental, os indicadores a serem considerados para a análise de 
eficiência das unidades acadêmicas. A partir desta identificação, utilizou-se um modelo de 
análise por envoltória de dados (DEA) para identificar as unidades benchmarks, considerando 
o período de 2013 a 2017 nesta análise. A partir da identificação das unidades mais eficientes, 
foram aplicadas entrevistas semiestruturadas junto aos gestores dos recursos destinados para a 
assistência estudantil. Considerando-se as respostas aos questionamentos, obtidas por meio de 
entrevista, e realizando-se uma análise de conteúdo, buscou-se identificar as boas práticas 
utilizadas por estes gestores. 
 
Resultados: 
Dos seis campi considerados, dois apresentaram eficiência média superior a 80%, 
considerando-se o período de 2013 a 2017. Com esta identificação foi possível conhecer as 
melhores práticas de gestão dos recursos da Assistência Estudantil, considerando-se todo o 
processo de concessão de benefícios do programa. Os principais resultados sugerem que (i) o 
planejamento sobre o quantitativo de bolsas e seus valores deve ter início tão logo a dotação 
orçamentária seja conhecida, para que o edital seja publicado até o primeiro dia letivo, (ii) é 
importante a utilização de software de apoio para gerar relatórios que contenham dados dos 
alunos beneficiados para agilizar a liberação das bolsas e (iii) os servidores envolvidos no 
processo de seleção de alunos e os que atuam em setores administrativos devem conhecer 
todo o processo de concessão de benefícios. 
 
Implicações práticas: 
O impacto desta pesquisa é a melhoria da eficiência na gestão dos recursos destinados à 
assistência estudantil das unidades acadêmicas do IF Sudeste MG. A partir do relato dos 
entrevistados, identificaram-se as boas práticas e foram propostas ações de melhoria para a 
gestão destes recursos vis a vis a eficiência em sua gestão. 
 
Originalidade e contribuições: 
O plano de ação sugerido é ímpar na instituição e contribui para o desenvolvimento de uma 
política baseada em eficiência, comum e integrada, podendo ser aplicado em organizações de 
ensino que possuam programa de assistência ao estudante e com estrutura similar. Ademais, 



 
 

almeja-se que este plano de ação possa contribuir para que os gestores tomem decisões 
pertinentes à melhoria contínua do desempenho na gestão dos recursos destinados a essa 
política pública de permanência e inclusão social. 
 
Produção Técnica/Tecnológica: 
O principal produto técnico/tecnológico resultante é o processo de gestão proposto para os 
envolvidos no gerenciamento dos recursos destinados à assistência estudantil. Considerado 
não patenteável, pertencente ao Eixo 1 - Produtos e Processos e possui aplicabilidade, pois foi 
elaborado tendo em vista as boas práticas de gestão e a identificação de pontos de melhorias. 
A inovação está caracterizada pelo fato da instituição não possuir um processo de gestão dos 
recursos destinados à assistência estudantil baseado em eficiência. Finalmente, tem alta 
complexidade pois para obtenção da proposta, diferentes atores, que têm independência na 
gestão de seus recursos, tiveram de ser envolvidos. 
 
Palavras-Chave: Gestão de Recursos Públicos, Eficiência, Boas Práticas de Gestão, Análise 
Envoltória de Dados. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Title:  
Establishment of good practices for the student assistance resource management within of a 
federal educational institution, based on efficiency analysis. 
 
Aim:  
With the growing claim for efficiency in the public resources management, the present work 
has as its main objective to establish good practices that has been used by managers of 
resources of the student assistance program of the academic units considered to be the most 
efficient into the researched federal educational institution. The specific objectives are: (i) 
identifying the performance indicating for student assistance actions; (ii) verify which 
academic units are the most efficient; (iii) into the units considered to be benchmarks, identify 
the good practices of resource management for student assistance; (iv) establish improvement 
guidelines for the units considered to be less efficient.  
 
Procedures / Method for solving the problem:  
In order to try get the objectives of this study, first, through a bibliographic and documentary 
analysis, the indicators to be considered for the efficiency analysis of the academic units were 
identified. After this identification, a Data Envelopment Analysis model was used to identify 
the benchmark units, considering the period from 2013 to 2017. As of the identification of the 
most efficient units, semi-structured interviews were conducted with the resource managers 
for student assistance. Based on their answers to the questions jointly with a content analysis, 
sought to identify the good practices of them.  
 
Results:  
Into the researched Institution, six units were considered, two of them had an average of 
efficiency higher than 80%, considering the period from 2013 to 2017. With this 
identification, was possible to know the best practices in the student assistance resource 
management, considering the entire process of granting of the program benefits. The main 
results suggest that, first, the planning on the amount of scholarships and their values should 
start as soon as the budget allocation is known for the edict be published at the first school 
day. Second, the use of software is an importante support to criate reports that contain data 
about the benefited students to get faster the payment of scholarships and finally the federal 
employees involved in the students selection process and those working in administrative 
sectors should know the entire process of granting benefits.  
 
Practical Implications:  
The impact of this research is to improve the efficiency in the resources management of 
student assistance into the academic units of the researched Institution. Based on the answers 
from the interviews, good practices were identified and improvement actions were proposed 
for a better way to use these resources to upgrade the management of them.  
 
Originality and contributions: 
It is the only action plan in the researched Institution and can contribute to the development of 
a common, integrated and based on efficiency policy. It also can be applied in educational 
organizations that have a similar student assistance program. Moreover, it is intended that this 
action plan can contribute to the managers to make appropriate decisions to the continuous 



 
 

improvement of the performance in the management of resources destined to this public 
policy of abidance and social inclusion.  
 
Technical and Technological Production:  
The main resultant technical and technological product is the management process proposed 
for involved people in the managing of resources intended for student assistance. However, it 
is considered to be a non-patentable product that belongs to Axis 1 - Products and Processes. 
Its applicability is feasible since it is based on good management practices and in the 
identification of improvement points. Its novelty is characterized by the fact that the 
researched Institution does not have a management process to resources intended for student 
assistance based on efficiency. Finally, it is very complex because different acting, who have 
independence in the management of their resources, had to be involved to reach the proposal.  
 
Keywords: Public Resource Management, Efficiency, Good Management Practices, Data 
Envelopment Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Marco histórico no que diz respeito aos direitos políticos e à universalização dos 

direitos sociais do cidadão, a Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 6º que a 

educação é um direito social, podendo ser considerado um dos mais importantes pelo fato de 

encabeçar o referido artigo (BRASIL, 1988; SILVA et al., 2011; VASCONCELOS, 2010).

 Ainda de acordo com a Constituição Federal, artigos 205 e 206, a educação deve 

envolver o Estado e a família na preparação do indivíduo para o exercício da cidadania e para 

a qualificação ao trabalho a partir de seu desenvolvimento pleno, considerando como 

princípios básicos a igualdade de condições para o acesso e a permanência do aluno. 

Particularmente sobre a educação superior no Brasil, os processos seletivos 

privilegiavam os alunos oriundos de escolas particulares pelo fato de terem sido melhores 

preparados para o vestibular, ao passo que, jovens de classes mais baixas, quando eram 

aprovados, na maioria das vezes eram obrigados a escolher entre o trabalho e o ensino 

superior (ALVES, 2002; BORSATO e ALVES, 2015; CARVALHO, 2013). 

Neste contexto, com o discurso de contribuir com a população cuja formação básica 

não era suficiente para promover, por meios tradicionais, o acesso ao ensino superior, o 

governo federal brasileiro iniciou um processo de implantação de uma série de políticas 

públicas educacionais a partir do final dos anos 2000 com o propósito de modernizar e 

aumentar a cobertura da educação superior, entre elas a política pública de permanência 

conhecida por REUNI, a instituição da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

e a política pública de acesso conhecida por cotas raciais e sociais (ANDRADE e BARBOSA, 

2017; BARBOSA, 2015; CAÑAVERAL e SÁ, 2017; OTRANTO, 2012). 

O Plano de Reestruturação das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo 

Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007, é uma estratégia que materializa a política de 

expansão de forma mais evidente, tendo como objetivos principais a ampliação do acesso e a 

permanência do aluno no ensino superior (BARBOSA, 2015; BRASIL, 2007; SANTOS e 

FREITAS, 2014). Para que esses objetivos sejam alcançados, o decreto apresenta diretrizes 

tais como a redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas, interiorização do ensino 

superior federal, reorganização dos cursos de graduação, ampliação de políticas de inclusão e 

assistência estudantil e, merecendo destaque, a obrigatoriedade de cursos noturnos que é um 
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passo importante para a permanência de estudantes que trabalham (BARBOSA, 2015; 

BRASIL, 2007; SILVA e CASTRO, 2014). 

No tocante à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, instituída pela Lei 

nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, o Estado optou por ampliar a oferta da educação 

pública mediante a instalação e interiorização de novos campi, tornando-se uma possibilidade 

de formação e desenvolvimento humano (BRASIL, 2008; FRANÇA, 2013; MINGHELLI, 

2018; TURMENA e AZEVEDO, 2017). O referido decreto equipara os institutos federais, 

que ofertam educação superior, básica e profissional, às universidades federais no que se 

refere à regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior 

(BRASIL, 2008). 

 Outra estratégia do governo federal para ampliar o acesso foi a instituição da política 

de cotas raciais e sociais por meio da Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012 que dispõe sobre 

a integração e inserção de grupos minoritários nas universidades e institutos federais com o 

propósito de atenuar as desigualdades sociais e raciais no acesso ao ensino superior, prevendo 

a reserva de vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental e médio 

em escolas públicas, que são oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo per capita, que são portadores de deficiência e aqueles autodeclarados pretos, pardos 

e indígenas, contribuindo decisivamente para a ampliação do número de estudantes de origem 

popular (BRASIL, 2012; FRANÇA, 2013; SOUZA, 2017). 

 A consequência inquestionável dessas políticas públicas de acesso pode ser percebida 

ao longo do tempo por meio da tabela 1. As informações são referentes ao período que vai de 

2008, ano posterior à instituição do REUNI e ano da criação da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, até 2017, o último disponível para consulta. 

 

Tabela 1 - Evolução das matrículas e número de instituições federais de ensino superior 

Ano Matrículas 
Número de Instituições Federais de Ensino Superior 

Capital Interior Total 
2008 643.101 54 39 93 
2009 752.847 58 36 94 
2010 833.934 60 39 99 
2011 927.086 64 39 103 
2012 985.202 64 39 103 
2013 1.045.507 64 42 106 
2014 1.083.586 64 43 107 
2015 1.133.172 64 43 107 
2016 1.175.650 64 43 107 
2017 1.306.351 65 44 109 

Fonte: Sinopses Estatísticas da Educação Superior - Graduação (INEP, 2018) 
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Verifica-se, a partir dos dados apresentados, que o número de matrículas é crescente 

no decorrer do período analisado, com uma média de 988.644 alunos matriculados e 

crescimento de 103,13% em 10 anos. No que se refere ao número total de instituições, houve 

um crescimento de 17,20%, sendo importante ressaltar que a ampliação do número de 

unidades foi maior entre as capitais, que cresceu 20,37% de 2008 a 2017, do que no interior, 

onde houve crescimento de 12,82% no mesmo período; o que contraria a diretriz de expansão 

do ensino superior federal por meio da interiorização. Apesar de abranger dados estatísticos 

variados, inclusive inerentes às organizações privadas, a sinopse estatística divulgada 

anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) não apresenta dados relacionados ao perfil socioeconômico dos alunos que efetivaram 

a sua matrícula e nem índices de empregabilidade do ensino superior.  

Concomitantemente a estes programas que aumentaram a cobertura do ensino 

superior, despontou-se a dificuldade dos alunos que não tinham condições de trabalhar e 

estudar ao mesmo tempo e não possuíam recursos para custear as necessidades essenciais da 

vida acadêmica, levando o estudante a abandonar os estudos (ANDRÉS, 2011). 

A fim de amenizar esse cenário, o Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), regulamentado atualmente pelo Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010, visa a 

ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal, reduzir 

as taxas de retenção e evasão, minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 

permanência e conclusão do curso e contribuir para a promoção da inclusão social pela 

educação (BRASIL, 2010a). O referido decreto afirma que as ações de assistência estudantil 

(AE) abrangem 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.  

 Neste diapasão, pelo fato do Brasil possuir proporções continentais com 

particularidades regionais, a execução do PNAES é descentralizada, ou seja, cada organização 

tem a liberdade de gestão dos recursos da assistência estudantil, permitindo uma maior 

eficiência na utilização dos mesmos (IMPERATORI, 2017; MACHADO e PAN, 2016). 

 No que concerne aos recursos orçamentários destinados à AE entre o período de 2008 

a 2017, foram feitas consultas ao Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), 

mantido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), selecionando-

se a ação 2994, que se refere ao programa de assistência estudantil voltado para alunos dos 
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institutos federais, e a ação 4002, que é a assistência aos estudantes das universidades 

federais. Os dados foram dispostos na tabela 2, a seguir. 

 
 

Tabela 2 - Recursos orçamentários à assistência estudantil 
Ano Ação 2994 (R$) Ação 4002 (R$) Ʃ (R$) Evolução (%) 
2008 17.102.344 178.175.071 195.277.415 - 
2009 23.664.984 220.667.463 244.332.447 25,12% 
2010 42.943.938 320.235.978 363.179.916 48,64% 
2011 166.093.263 415.528.735 581.621.998 60,15% 
2012 186.990.689 579.847.776 766.838.465 31,84% 
2013 256.674.799 682.920.732 939.595.531 22,53% 
2014 373.526.462 802.207.316 1.175.733.778 25,13% 
2015 423.748.397 985.514.405 1.409.262.802 19,86% 
2016 442.283.610 1.006.674.625 1.448.958.235 2,82% 
2017 454.537.947 992.394.617 1.446.932.564 -0,14% 

TOTAL 2.387.566.433 6.184.166.718 8.571.733.151  
Fonte: Painel do Orçamento Federal (SIOP, 2018) 
  

Verifica-se por meio da tabela, que a média de recursos orçamentários destinados ao 

PNAES durante o período foi de R$ 857.173.315,10, havendo um aumento contínuo desses 

valores de 2008 a 2016, observando-se um decréscimo em 2017 na ação 4002 que refletiu em 

uma queda de 0,14% no total de recursos, podendo ser atribuído à severa recessão econômica 

brasileira de 2015/2016 (HORTA e GIAMBIAGI, 2018). 

Todavia, não basta apenas implementar uma política pública social e destinar recursos 

a ela, é necessária a avaliação para averiguação de seus resultados. Sendo assim, a avaliação 

das políticas públicas deve ser praticada constantemente, pois é considerada um instrumento 

que visa a melhorar a eficiência dos gastos públicos, mensurar o desempenho de políticas 

públicas e programas, estabelecer parâmetros para prestação de contas, melhorar a utilização e 

o controle de recursos aplicados permitindo que os gestores públicos possam desenhar 

políticas públicas mais consistentes visando ao aperfeiçoamento e à aprendizagem constantes 

no sentido de ajustá-las para melhor atingir os objetivos finais ou, caso seja necessário, propor 

sua descontinuidade (CENEVIVA e FARAH, 2012; COSTA e CASTANHAR, 2003; 

JANNUZZI, 2005; RAMOS e SCHABBACH, 2012; WU et al., 2014). 

 No que se refere à avaliação da AE pelas instituições federais de ensino, esta tem sido 

conduzida segundo o Decreto nº 7.234/2010, o qual preconiza que as instituições deverão 

estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES. Entretanto, as seguintes 

questões ainda não são respondidas: (i) como deve ser estabelecido o mecanismo para 

acompanhar e avaliar o PNAES a nível organizacional, (ii) qual ferramenta ou método 
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utilizar, (iii) que indicadores usar e (iv) como tratar os resultados do acompanhamento e 

avaliação do PNAES a fim de melhorar o desempenho das organizações de ensino. 

 Neste contexto, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da organização objeto 

desta pesquisa, que se trata de um instituto federal de Minas Gerais, declara a eficiência do 

referido programa, sendo que o método e os indicadores utilizados para tal avaliação não são 

evidenciados, ao passo que sugere o fortalecimento da política de assistência estudantil (IF 

SUDESTE MG, 2014). 

 Sendo assim, no intuito desse fortalecimento em âmbito organizacional, este estudo 

pretende responder a seguinte indagação: quais são as boas práticas utilizadas pelos 

gestores dos recursos da assistência estudantil dos campi do IF Sudeste MG 

considerados eficientes neste programa? 

 Partindo-se das premissas de que (i) a eficiência é considerada um indicador de 

avaliação de desempenho capaz de medir o quanto se consegue produzir (produtos/outputs) 

com os meios (insumos/inputs) utilizados (BRASIL, 2010b), (ii) a eficiência alcançada por 

uma unidade ao ser comparada com a de outras pode fazer com que essa se torne benchmark 

(SANO e MONTENEGRO FILHO, 2013) e (iii) a mensuração da eficiência é um instrumento 

de apoio governamental à tomada de decisões estratégicas de qualidade a fim de melhorar 

continuamente o processo (APARICIO, LÓPEZ-TORRES e SANTÍN, 2018; GEORGE e 

DESMIDT, 2018), tem-se que o objetivo principal da presente pesquisa é identificar as boas 

práticas utilizadas pelos gestores de recursos do programa de assistência estudantil das 

unidades acadêmicas consideradas eficientes na autarquia federal de ensino em questão. Cabe 

destacar que não é o foco desta pesquisa levar em consideração o desempenho acadêmico do 

estudante atendido pelo PNAES na avaliação da eficiência das unidades consideradas. 

 Para mensurar a eficiência, constatou-se por meio de pesquisa bibliográfica que a 

Análise Envoltória de Dados tem sido amplamente utilizada no setor público (MAYSTON, 

2017a; TOMAŽEVIČ, SELJAK e ARISTOVNIK, 2016), em especial na avaliação da 

eficiência em políticas públicas e na área educacional (EMROUZNEJAD e YANG, 2018). 

Sendo assim, visando a atingir o objetivo geral, este estudo abrange os seguintes 

objetivos específicos: (i) identificar os indicadores de desempenho para as ações de 

assistência estudantil; (ii) constatar quais unidades acadêmicas são as mais eficientes; (iii) das 

unidades consideradas benchmarks, identificar as boas práticas de gestão dos recursos 

destinados ao apoio estudantil e (iv) estabelecer diretrizes de melhorias para as unidades 

consideradas menos eficientes. 
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Esta pesquisa justifica-se em virtude de a avaliação das políticas públicas ser um 

instrumento essencial para o alcance de melhores resultados (COSTA e CASTANHAR, 2003) 

uma vez que os recursos financeiros são limitados e devem ser usados da melhor forma 

possível (APARICIO, LÓPEZ-TORRES e SANTÍN, 2018; ROCHA et al., 2017); e é 

relevante pois: (i) a educação é um setor estratégico para o desenvolvimento do país, 

contribuindo para o crescimento econômico (EDVARDSEN, FØRSUND e KITTELSEN, 

2017; JOHNES, PORTELA e THANASSOULIS, 2017; MACIEL, 2013); (ii) a assistência 

estudantil assegura condições de permanência aos estudantes em condição de vulnerabilidade 

social (SANTOS e FREITAS, 2014) pois esses estudantes que estão em condições adversas 

não são capazes de alcançar os mesmos resultados que os alunos em condições mais 

favoráveis (JOHNSON e RUGGIERO, 2014); e (iii) contribuirá para o fortalecimento e 

desenvolvimento de um programa de AE mais eficiente para a autarquia sob análise. 

Destarte, este trabalho está dividido em seções iniciando-se com esta introdução, que 

contextualiza a realidade investigada e apresenta os objetivos a serem alcançados. Logo após, 

abordar-se-á o referencial teórico baseado na revisão bibliográfica sobre a avaliação de 

desempenho de políticas voltadas para a área educacional. Em seguida será apresentado o 

diagnóstico do problema e o método para solução desse, seguido pela análise dos resultados e 

pelas propostas de mudança e intervenção para o programa de AE do IF Sudeste MG. Por fim, 

são expostas as considerações finais e referências bibliográficas utilizadas na produção desta 

dissertação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 A seguir, discorre-se sobre a abordagem teórica no tocante à  avaliação de 

desempenho no setor público tratando da sua medição, passando pelos indicadores utilizados 

para a avaliação de desempenho, a eficiência no setor público com foco nas políticas públicas 

educacionais e um breve histórico sobre a assistência estudantil, tema desta pesquisa. 

 

 

2.1 Avaliação de desempenho no setor público 

 

 

 De acordo com Turley, Robbins e Mcnena (2015), a administração pública mundial 

tem passado por grandes mudanças nas últimas décadas, levando-se a refletir sobre as 

melhores práticas de gestão pública. Essa reflexão vem sendo acompanhada por uma 

preocupação sobre como melhorar o desempenho dos mais diversos serviços ofertados pelo 

setor público, que foram resultado da implementação de reformas de gestão orientadas para o 

desempenho de governos de todo o mundo, vindo a despertar a atenção de estudiosos que se 

dedicam a esse assunto (AMIRKHANYAN et al., 2017; GAO, 2015; MARTIN et al., 2016; 

MOHR, 2016). 

 Neste sentido, vários estudos argumentam que o desempenho do setor público causa 

impactos que estão diretamente relacionados com a qualidade de vida da população e por esse 

motivo, é necessário que os recursos, considerados escassos para atender todas as demandas 

públicas, sejam usados de modo racional (APARICIO, LÓPEZ-TORRES e SANTÍN, 2018; 

NAZARKO e ŠAPARAUSKAS, 2014; ROCHA et al., 2017). Na visão de Cruz e Marques 

(2014), o dinheiro público deve ser administrado com parcimônia, evitando o desperdício e 

objetivando o melhor retorno possível sobre o investimento feito pelo setor público. 

 Segundo Balabonienė e Večerskienė (2015), os recursos disponíveis devem ser 

aplicados de forma eficiente para satisfazer às necessidades da sociedade, pois, ao contrário 

das organizações com fins lucrativos, o objetivo das organizações públicas é fornecer serviços 

com qualidade, sendo necessário, portanto, medir o desempenho dessas organizações a fim de 

avaliar a situação atual para que decisões possam ser tomadas visando a melhorar a qualidade 

dos serviços prestados. Gao (2015) relata que a literatura tem desenvolvido ferramentas e 
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estratégias úteis para melhorar o desempenho organizacional público, porém, o foco nos 

últimos anos tem mudado da medição para a gestão do desempenho. Segundo Mohr (2016), a 

literatura sobre a gestão do desempenho na administração pública tem um modelo lógico 

estabelecido sobre como as entradas se relacionam com os resultados, conforme verifica-se na 

figura 1. 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 1 - Modelo de desempenho na administração pública 
Fonte: Adaptado de Mohr (2016, p. 617) 

 

 Sobre esse modelo lógico de desempenho, Mohr (2016) menciona que o sistema 

gerencial, formado pelos insumos (entradas) e processos, vai alimentar o sistema de 

desempenho, composto pelos produtos (saídas) e resultados. O mesmo autor diz que um 

sistema gerencial auxilia quanto à combinação das informações sobre os recursos que suprem 

o sistema de desempenho no intuito de que, ao final, sejam fornecidas as melhores métricas de 

eficiência com informações padronizadas dos resultados a fim de estabelecer o benchmarking 

(MOHR, 2016).  

Neste contexto, Amirkhanyan et al. (2017) ressaltam que, em todas as áreas, há 

motivações para a criação de sistemas de medição de desempenho com o propósito de ajudar 

a avaliar e melhorar os serviços públicos. 

 Já Triantafillou (2015) discorre sobre uma série de mecanismos de gestão que são 

adotados para melhorar o desempenho no setor público, entre eles está o controle interno e 

externo, o benchmarking e a medição de desempenho. No tocante à medição de desempenho, 

observa-se que há muitas formas de medir o processo, o produto ou os resultados diversos, 

envolvendo para tal medição os indicadores, os quais se configuram como mecanismos que 

fornecem informações importantes na avaliação do desempenho de uma organização, um 

programa, um governo ou até mesmo um projeto (BRASIL, 2009; TRIANTAFILLOU, 2015). 

 Neste sentido, o gerenciamento baseado em desempenho faz-se marcado pelo aumento 

de indicadores e novas medidas, muitas vezes expressas na forma de metas ou rankings, com 

Entradas Processos Saídas Resultados 

Sistema Gerencial Sistema de Desempenho 
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o propósito de comparar e avaliar organizações públicas, tornando-se um símbolo de 

transformação da governança (GAO, 2015; LE GALÈS, 2016). 

 No âmbito das políticas públicas, os indicadores têm como principal finalidade 

mensurar determinado aspecto de uma situação social ou ação de governo de forma a tornar 

operacional a avaliação e a observação dessas políticas públicas, servindo não só de base para 

a análise crítica de resultados, facilitando o planejamento e o controle do desempenho, como 

também permitindo a comparação entre unidades de uma mesma organização ou entre 

organizações semelhantes (BRASIL, 2009; BRASIL, 2010b). 

 No âmbito da educação, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), disponibiliza por meio da Plataforma 

Nilo Peçanha diversas informações que possibilitam o acompanhamento e monitoramento dos 

resultados da rede federal de educação profissional. Os indicadores disponíveis para consulta 

são: relação inscritos/vaga, taxa de evasão, titulação docente, matrículas por professor, 

eficiência acadêmica e gasto corrente por matrícula. 

 Costa e Castanhar (2003) citam os indicadores para programas de educação mais 

utilizados em avaliações de resultados das políticas públicas educacionais conforme quadro 1 

a seguir. 

 

Quadro 1 - Indicadores para programas de educação 
Tipo de 

indicador 
Objetivo do indicador Indicadores mais utilizados 

Indicadores 
de Resultado 

Mensurar resultados 
imediatos e de médio prazo 

Taxa de analfabetismo, taxa de repetência, 
taxa de evasão, coeficiente de escolarização, 

grau de escolaridade 

Indicadores 
de Insumo 

Apontar meios ou recursos 
disponíveis para o alcance 

dos objetivos propostos 

Relação aluno/professor, relação 
aluno/escola, número de séries oferecidas 

por estabelecimento escolar, disponibilidade 
de material didático por aluno 

Indicadores 
de Acesso 

Apontar meios ou recursos 
disponíveis para o alcance 
do objetivo proposto pelo 

programa 

Distância da escola, adequação curricular, 
renda disponível por família 

Fonte: Adaptado de Costa e Castanhar (2003, p. 981-982) 
 

 Conforme disposto pelo MPOG, a eficiência é considerada um indicador de avaliação 

de desempenho capaz de medir o quanto se consegue produzir (produtos/outputs) com os 

meios (insumos/inputs) utilizados, sendo assim, quanto maior a eficiência mais produtos ou 

serviços são entregues com a mesma quantidade de insumos, ou ainda, os mesmos produtos 
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ou serviços são obtidos com menor quantidade de insumos (BRASIL, 2010b). Como outros 

indicadores, a eficiência alcançada por uma organização, ao ser comparada com a de outras 

organizações, pode vir a se tornar benchmark (SANO e MONTENEGRO FILHO, 2013). 

 A figura 2 direciona o gestor ao propor questões reflexivas sobre o que considerar 

como insumo/input e produto/output. 

 

 
Figura 2 - Insumos/produtos e suas contribuições 

Fonte: Adaptado de MPOG (BRASIL, 2009, p. 19) 

  

 Essa figura remete o administrador público à mensuração do desempenho da 

organização com o propósito de alcançar a eficiência, permitindo uma reflexão sobre questões 

que envolvem essa avaliação, como por exemplo, quantos e quais insumos serão necessários, 

e, quantos e quais produtos ou serviços serão entregues para a sociedade (BRASIL, 2009). 

 Sendo assim, os sistemas de medição de desempenho no setor público garantem a 

melhoria da eficiência (BRORSTRÖM et al., 2018), pois essa mensuração é um instrumento 

de apoio à tomada de decisão que fornece dados de desempenho ao longo do tempo que, por 

sua vez, contribuem para a qualidade das decisões estratégicas a nível governamental, que é 

crucial para a melhoria contínua de todo o processo (APARICIO, LÓPEZ-TORRES e 

SANTÍN, 2018; SPEKLÉ e VERBEENTEN, 2014; GAO, 2015; GEORGE e DESMIDT, 
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2018). Por esse motivo, é essencial que os gestores públicos considerem o uso das 

informações de desempenho para a tomada de decisão (KROLL, 2015). 

 Por fim, Speklé e Verbeeten (2014) corroboram que o uso de sistemas de medição de 

desempenho no setor público tende a melhorar o desempenho da organização, porém, 

depende do grau de conhecimento e controle do processo de transformação por parte dos 

gerentes, de como os sistemas estão sendo utilizados, da clareza de objetivos da organização e 

da escolha da métrica de desempenho mais adequada. 

 

 

2.2 Métodos para avaliação de desempenho no setor público 

 

 

 As organizações do setor público operam em um ambiente dinâmico que as obriga a se 

adaptarem às constantes mudanças, e, por esse motivo, a aplicação de métodos de avaliação 

de desempenho adequados se torna relevante (BALABONIENĖ e VEČERSKIENĖ, 2015; 

SPEKLÉ e VERBEETEN, 2014). 

 Zhonghua e Ye (2012), com base em uma revisão de literatura estrangeira pós 2001, 

discorrem sobre três aspectos: (i) fatores de impacto do desempenho no setor público, (ii) 

indicadores de avaliação de desempenho no setor público, e (iii) métodos de avaliação de 

desempenho no setor público; sendo o último aspecto, o cerne desta seção. Os autores 

observaram que, nas pesquisas analisadas, a avaliação de desempenho no setor público inclui 

métodos tradicionais, como o Balanced Scorecard (BSC) e Benchmarking; e métodos de 

ponta, como Analytical Hierarchy Process (AHP) e Data Envelopment Analysis (DEA). 

 Chitsaz e Banihabib (2015) estudaram o gerenciamento de risco de inundação do rio 

Gorganrood localizado no Irã a fim de minimizar a perda de vidas e danos materiais. Os 

autores fizeram uma comparação entre os seguintes modelos multicritério para tomada de 

decisão: Simple Additive Weighted (SAW), Compromise Programming (CP), 

Visekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR), Technique for Order of 

Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Modified TOPSIS (M-TOPSIS), 

Elimination et Choice Translating Reality I (ELECTRE I), AHP e ELECTRE III; chegando à 

conclusão de que esse último é o modelo mais eficaz para tratar as questões complexas 

priorizadas por este estudo. 
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 Cruz e Marques (2014), por meio de uma revisão sistemática da literatura sobre a 

eficiência em governos locais, evidenciam que os métodos amplamente aplicados em vários 

setores são DEA, Stochastic Frontier Analysis (SFA) e Free Disposal Hull (FDH); embora 

tenham sido encontrados estudos com abordagens diferentes tais como Índice Malmquist e 

Total Factor Produtivity (TFP) e AHP, sendo esse último encontrado esporadicamente.  

 No estudo de Gupta e Gupta (2017), os autores propõem um modelo genérico de BSC 

para avaliação de desempenho de empresas do setor público localizadas na Índia. 

 No intuito de avaliar o desempenho financeiro de trinta e quatro municípios da Irlanda, 

para o período de 2007 a 2011, Turley, Robbins e McNena (2015), por meio de uma 

metodologia baseada em Benchmarking, utilizaram indicadores e medidas de desempenho 

financeiro tais como liquidez, desempenho operacional, eficiência de cobrança e solvência. 

 Chitnis e Vaidya (2018) avaliaram o desempenho de 26 bancos públicos da Índia, 

onde a excelência no atendimento é importante para o crescimento dos negócios. Para isso, os 

autores usaram uma abordagem que integrou SFA e TOPSIS comparando os resultados 

obtidos nessa etapa com os resultados quando aplicado o método Supereficiência DEA. Para a 

comparação os autores utilizaram o Teste de Friedman. 

 O estudo de Park (2015) analisa a eficiência e a mudança de produtividade durante o 

período de 2010 a 2012 considerando 6.990 projetos de pesquisa e desenvolvimento 

patrocinados pelo governo. Para as análises o autor utilizou DEA; e, para a avaliação da 

variação da produtividade da série temporal, utilizou o Índice Malmquist.  

 Cruz e Marques (2014) avaliaram a relação entre fatores determinantes do 

desempenho e os escores de eficiência do governo de 308 municípios portugueses. Para isso, 

os autores identificaram as variáveis não discricionárias ou exógenas que estão associadas 

com o melhor desempenho econômico dos municípios e utilizaram dados financeiros 

referentes ao ano de 2009 aplicando o método DEA. Entre outras conclusões, os autores 

entendem que, para o caso estudado, o aumento do desempenho econômico está 

positivamente associado ao nível educacional da população e negativamente associado ao 

poder de compra da população. 

 Com o propósito de mensurar a eficiência de 76 delegacias de polícia da Eslovênia, 

Tomaževič, Seljak e Aristovnik (2016) utilizaram o método DEA com dados levantados do 

Quadro de Avaliação Comum, modelo de excelência empregado por organizações do setor 

público; e do relatório de serviços policiais emitido pelo Ministério do Interior para o ano de 

2012. No estudo, os autores concluíram que, apesar das medidas de austeridade, o governo 
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deve preencher adequadamente os postos sistematizados cuja ocupação efetiva é inferior a 

80%. 

 Amirteimoori, Maghbouli e Kordrostami (2016) propuseram um procedimento de duas 

etapas para lidar com fatores não discricionários em modelos DEA pois, segundo os autores, 

várias extensões utilizando análise envoltória de dados para medição de desempenho no setor 

público estão disponíveis na literatura, porém essas extensões levaram à superestimação da 

eficiência. O procedimento proposto foi simulado com dados de 50 agências bancárias de um 

grande banco iraniano nos primeiros seis meses de 2010.  

 No intuito de ajudar os formuladores de políticas públicas de transporte a estabelecer 

um padrão de referência para a utilização de recursos financeiros a fim de melhorar a 

infraestrutura rodoviária de 50 estados americanos, Min e Lambert (2015) utilizaram o 

método DEA. Com isso, os autores concluíram que quanto maior o nível de renda dos 

residentes do estado e/ou quanto mais quente é o clima, maior a eficiência na provisão de 

transporte de massa. 

 Saxena, Saxena e Sehgal (2016) avaliaram as eficiências de 24 empresas do setor de 

petróleo, gás e energia da Índia. Para isso, os autores utilizaram o método DEA propondo 

metas de melhoria e concluindo que algumas das empresas públicas do segmento estão 

utilizando mais insumos em comparação com outras unidades para alcançar a mesma 

eficiência. 

 Com o objetivo de avaliar o desempenho relativo de organizações de pesquisa e 

desenvolvimento financiadas com recursos públicos e que trabalham com fluxos de pesquisas 

semelhantes, Gangopadhyay, Roy e Mitra (2018) utilizaram o método DEA com dados de 

seis organizações mundiais, das quais três estão localizadas nos Estados Unidos, uma na 

Índia, uma na Alemanha e uma no Japão.    

 Conforme verificado, o método DEA é comumente aplicado na análise de eficiência 

no setor público (MAYSTON, 2017a; TOMAŽEVIČ, SELJAK e ARISTOVNIK, 2016). 

 Por fim, Balabonienė e Večerskienė (2015), reforçando a importância da escolha do(s) 

método(s) adequado(s) para a finalidade que se quer alcançar, destacam que a medição de 

desempenho conduz para a melhoria da gestão nas organizações públicas, as quais estão 

direcionadas para a satisfação de interesses públicos, pois não é possível a organização agir de 

forma eficaz sem ter o seu desempenho mensurado. 
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2.3 Avaliação de desempenho de políticas públicas via DEA 

 

 

As políticas públicas são resultado de esforços feitos pelos governos a fim de alcançar 

algum objetivo ou propósito com o intuito de atender às demandas da população para resolver 

problemas em qualquer momento e que, tanto o governo quanto a sociedade, consideram 

prioridades (HOWLETT, 2014; MORENO-JIMÉNEZ, PÉREZ-ESPÉS e VELÁZQUEZ, 

2014). 

Para que as políticas públicas sejam realizadas, é necessária a utilização de recursos 

públicos que estão cada vez mais escassos. Aumento de impostos e/ou cortes de gastos que 

visam a reduzir déficits orçamentários são algumas das preocupações dos formuladores de 

políticas públicas e órgãos do governo (MIN e LAMBERT, 2015). Neste sentido, segundo 

Cruz e Marques (2014), o crescimento das restrições financeiras reacende uma velha 

preocupação que é a medição do desempenho das políticas públicas, ou seja, a necessidade de 

estabelecer metas e avaliar os resultados, pois os governos precisam fazer mais com menos a 

fim de lidar com os desafios presentes e futuros. Em resumo, a sociedade necessita de 

governos responsáveis e eficientes (CRUZ e MARQUES, 2014). 

Sendo assim, por meio da medição de desempenho de políticas públicas, é possível 

contribuir com conhecimentos valiosos que qualificam a tomada de decisão e a aprendizagem 

por parte de seus formuladores (BJØRNHOLT e LARSEN, 2014; CRUZ e MARQUES, 

2014). 

 Para Antico e Jannuzzi (2006), a avaliação de um programa público precisa de 

indicadores capazes de dimensionar, entre outras questões, o nível de utilização de recursos 

frente aos custos em disponibilizá-los, ou seja, a eficiência. Ainda segundo os mesmos 

autores, na avaliação da eficiência deve-se averiguar os resultados a partir dos indicadores de 

esforços e recursos alocados, permitindo o dimensionamento da eficiência dos programas 

públicos, a fim de identificar os benchmarks (ANTICO e JANNUZZI, 2006).  

Neste sentido, métodos baseados em DEA têm sido cada vez mais utilizados para a 

mensuração da eficiência no setor público. A fim de conhecer os estudos atuais e tendências 

futuras, Emrouznejad e Yang (2018, p. 7, tradução e grifo nossos), por meio de um 

levantamento bibliométrico que abordou os primeiros 40 anos de literatura acadêmica em 

DEA, detectaram que “agricultura, setor bancário, supply chain, transporte, bem como a 
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política pública são os cinco principais campos de aplicação DEA com o maior número de 

artigos publicados em periódicos nos anos de 2015 e 2016”. 

Mayston (2017a) afirma que a aplicação da análise envoltória de dados para questões 

que envolvem políticas públicas pode levantar muitos pontos interessantes tal como a 

qualidade dos serviços prestados. Sendo assim, esse método de mensuração de eficiência tem 

potencial para trazer fortes contribuições para a formulação de políticas públicas (DREW, 

KORTT e DOLLERY, 2015). 

Meleddu e Pulina (2018) utilizaram o método DEA para avaliar o desempenho de 

políticas públicas que contemplam a energia renovável nas 21 regiões italianas que 

implementaram o Plano Regional de Energia entre os anos de 2003 e 2010. Os autores, entre 

outras conclusões, sinalizam que o Produto Interno Bruto (PIB) real e o número de 

diplomados em disciplinas técnicas e científicas têm um impacto positivo na eficiência da 

intervenção pública em energias renováveis. 

A fim de mensurar o desempenho relativo de 24 sistemas públicos de transporte 

ferroviário de passageiros nos Estados Unidos, Mallikarjun, Lewis e Sexton (2014) utilizaram 

DEA e Network DEA para analisar a eficiência desse serviço entre os anos de 2001 e 2010. 

Os autores salientam que os resultados obtidos fornecem informações úteis para os gerentes 

de trânsito e analistas de políticas públicas voltadas para o sistema ferroviário de passageiros 

do país. Sob o ponto de vista da política pública e da eficiência operacional, os autores 

ressaltam a importância da investigação do papel dos recursos públicos que subsidiam as 

despesas operacionais destes sistemas de transporte, sugerindo que o modelo apresentado no 

estudo seja usado como ferramenta para tomada de decisões visando ao desenvolvimento de 

políticas regulatórias e à determinação de subsídios operacionais. 

Drew, Kortt e Dollery (2015) estudaram a eficiência dos municípios que compõem a 

região de New South Wales na Austrália ressaltando que esses governos locais se concentram 

no fornecimento de infraestrutura viária e na prestação de serviços para as famílias, como a 

coleta de lixo por exemplo. Para atender ao objetivo proposto, os autores recorreram ao 

método DEA para identificar corretamente os determinantes do desempenho local, chamando 

a atenção para o fato de que a prescrição de políticas públicas locais bem-sucedidas depende 

frequentemente desses determinantes. 

Já Sánchez-Zamora, Gallardo-Cabos e Ceña-Delgado (2014) identificam os fatores 

que determinaram dinâmicas territoriais prósperas em áreas rurais da Andaluzia na Espanha 

durante o período de expansão econômica, analisando também a estabilidade no contexto de 
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crise econômica. Para tanto, os autores utilizaram o método DEA concluindo que os 

resultados destacam diferentes aspectos do capital econômico, humano, natural e social; e que 

o estudo é valioso uma vez que os resultados obtidos podem fornecer informações úteis para 

os formuladores de políticas públicas a fim de que as áreas rurais possam responder 

positivamente em meio a uma crise econômica. 

Para comparar a eficiência na entrega de programas financiados com recursos públicos 

a nível local na Grécia, Pettas e Giannikos (2014) aplicam DEA na pesquisa em questão, 

ressaltando que o método indica ser uma ferramenta perspicaz na revelação de ineficiências 

administrativas e que o modelo proposto pelo estudo pode ser facilmente integrado à 

avaliação de programas se tornando uma ferramenta capaz de apoiar a tomada de decisão 

racional melhorando, consequentemente, o programa analisado.  

Considerando que a tecnologia da informação é o fator mais importante que 

impulsiona a melhoria em diversas áreas críticas para a qualidade de vida dos indivíduos e da 

sociedade, Gaaloul e Khalfallah (2014) utilizaram o método DEA para propor uma 

reavaliação do Índice de Acesso Digital, que tem por objetivo classificar 178 países de acordo 

com o nível de acesso e uso da tecnologia da informação. Os autores afirmam que o estudo 

contém informações adequadas que podem ajudar formuladores de políticas públicas a 

entender melhor a natureza da nova economia da inovação e os tipos de políticas públicas 

necessárias para impulsionar a inovação, a produtividade e a ampla prosperidade dos 

cidadãos. 

Estudos voltados para a eficiência em políticas públicas aplicando o método DEA 

também são desenvolvidos no Brasil como pode ser observado no quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2 - DEA aplicado a estudos voltados para políticas públicas no Brasil 
Autores Proposta Método Variáveis Resultado 

Fidelis e 
Colmenero 

(2018) 

Propor um método para auxiliar 
cooperativas de reciclagem na análise de 
desempenho gerencial em quatro áreas 

diferentes 

DEA-SBM, 
DEA-Window 

Regressão 
TOBIT e 
Teste de 

Kruskal-Willis 

Gerenciamento de coletas: 2 inputs, 3 outputs 

Gerenciamento de produção: 3 inputs, 1 output 
Gestão em marketing: 3 inputs, 1 output 

Instrumento de inclusão social e geração de renda: 
4 inputs, 3 outputs 

As cooperativas são heterogêneas com 
diferentes níveis de desempenho gerencial 
e organização administrativa, indicando a 
necessidade de manutenção e aumento de 

ações públicas de integração dessas 
cooperativas 

Vieira, 
Hoffmann 
e Alberton 

(2018) 

Analisar a eficiência do financiamento 
do governo federal para o 

desenvolvimento da competitividade em 
destinos turísticos e analisar o efeito do 

aumento dessa competitividade no 
desenvolvimento socioeconômico local 

DEA BCC e 
Regressão 
Múltipla 

input 
Volume de recursos financeiros 

financiados pelo Ministério do Turismo 
O aumento da competitividade não 

depende do montante do financiamento, 
mas da sua aplicação estratégica  

de acordo com o estágio de 
desenvolvimentodo do destino output Desenvolvimento da competitividade 

Marchetti e 
Wanke 
(2017) 

Avaliar a eficiência das  
concessionárias ferroviárias brasileiras 

entre os anos de 2010 e 2014 

DEA 
BCC/CCR e 
Regressão 

Truncada de 
Bootstrap 

input 
Vagões em circulação 

Número de empregados 

A eficiência média é baixa (38,3%) e as 
concessionárias operam com excesso de 

insumos e/ou baixa produção. Foram 
expostas as melhores práticas de 

gerenciamento e infraestrutura para 
compor políticas públicas projetadas para 

aumentar a eficiência do setor 

output 
Produção medida em toneladas  

por quilômetro 

Soares, 
Pereira e 
Milagre 
(2017) 

Investigar e comparar a eficiência  
de 21 hospitais públicos 

DEA e SFA 

input 

Número de médicos e não médicos, 
receita anual, número de leitos, tempo 

médio de internação 

Há um desempenho muito heterogênio 
entre as unidades investigadas e a média 
de eficiência relativamente baixa indica 
que o sistema de saúde tem um grande 

potencial de melhoria em quase todas as 
áreas associadas às variáveis de entrada  

e saída estudadas 
output 

Número de serviços ambulatoriais, de 
hospitalizações, de cirurgias e de exames 

Carvalho, 
Syguiy e 

Silva 
(2015) 

Avaliar o transporte público de 21 das 
maiores cidades brasileiras observando 3 

cenários: eficiência na infraestrutura, 
eficiência do serviço prestado e 

identificar o equilíbrio em ambos  
os critérios 

DEA CCR 
orientado ao 

output 

input 

1º cenário: habitantes do município, 
ônibus urbano 

2º cenário: população e média de 
passageiros diários 

3º cenário: mesmas do 1º e 2º 

Porto Alegre e São Bernardo possuem alta 
eficiência em infraestrutura mas baixa 

eficiência em serviço, já Curitiba e Betim 
têm alta eficiência em serviço mas baixa 

eficiência em infraestrutura 
output 

1º cenário: média diária de passageiros 
2º cenário: frota de transporte público 

3º cenário: mesmas do 1º e 2º 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
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Percebe-se que os estudos sobre eficiência em políticas públicas no Brasil, baseados 

em métodos DEA, englobam diversas áreas tais como as cinco citadas no quadro 2. 

A primeira aborda a reciclagem de resíduos sólidos, cujas cooperativas situadas nos 

países em desenvolvimento, segundo Fidelis e Colmenero (2018), são modelos de política 

pública para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos com potencial reciclável. 

A segunda é o turismo, área de atuação das organizações públicas de gestão do 

turismo, as quais devem identificar e orientar os investimentos públicos nessa área (VIEIRA, 

HOFFMANN e ALBERTON, 2018). 

Já a terceira engloba o transporte ferroviário, cujo estudo de Marchetti, Hoffmann e 

Alberton (2018) evidencia que as políticas públicas destinadas a aumentar a eficiência do 

setor devem promover incentivos regulatórios e oferecer diferentes tipos de financiamento de 

acordo com clusters de concessionárias com desempenho semelhante. 

A quarta área, da saúde pública, é abordada por Soares, Pereira e Milagre (2017), cujo 

estudo pode ser utilizado por estudantes, pesquisadores, sociedade e pessoas envolvidas no 

sistema público de saúde para melhor entendê-lo. 

Por fim, a quinta área está relacionada ao transporte público, setor em que as políticas 

públicas de planejamento do transporte público urbano devem ser regulamentadas para 

proteger os direitos dos usuários e manter a qualidade do transporte (CARVALHO, SYGUIY 

e SILVA, 2015). 

Após a abordagem sobre a análise envoltória de dados aplicada ao contexto das 

políticas públicas, tem-se a sua utilização na determinação da eficiência no setor educacional, 

que, segundo estudo bibliométrico feito por Emrouznejad e Yang (2018), é uma das áreas em 

que o método DEA foi vastamente aplicado. 

 

 

2.3.1 Estudos DEA em políticas públicas da educação 

 

 

 Para medir a eficiência e produtividade de unidades tomadoras de decisão, Charnes, 

Cooper e Rhodes em 1978, desenvolveram o método DEA que foi primeiramente aplicado no 

contexto educacional (JOHNES, 2015). Desde então, segundo Aviles-Sacoto et al. (2015), 

numerosos estudos de eficiência em instituições de ensino têm sido realizados. Witte e López-

Torres (2017) fizeram uma revisão de literatura sobre a eficiência na educação cujos artigos 



38 

 

 
 

estavam disponíveis integralmente e que foram publicados de 1977 até 2015, utilizando para 

isso, as bases Educational Resources Information Center e Web of Science.  

 Algumas das variáveis inputs e outputs mais utilizadas pelos 223 artigos dessa amostra 

estão dispostas no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Variáveis inputs e outputs mais utilizadas em estudos 
sobre eficiência na educação 

Vetor Variáveis  

Input 

Desempenho acadêmico, Despesas (ensino, pesquisa, pessoal 
administrativo e de apoio), Número de estudantes, Número de 
profissionais, Proporção de professores por aluno, Renda familiar, Salário 
dos professores, Subsídios, Taxa de evasão escolar 

Output 

Bolsas, Desempenho acadêmico, Impacto das pesquisas (citações), 
Matrículas, Número de alunos graduados, Publicações, Renda de pesquisa, 
Subsídios (número de refeições servidas/alojamento),Taxa de frequência, 
Taxa de evasão escolar, Teses de doutorado 

Fonte: Adaptado de Witte e López-Torres (2017, p. 343-348) 

 

 Rhaiem (2017) baseando-se na revisão sistemática de estudos sobre a eficiência da 

pesquisa acadêmica publicados entre os anos de 1990 e 2012, propõe um conjunto de inputs e 

outputs que abrange de forma coerente o estado da arte nesse campo. Essas variáveis são 

expostas no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Variáveis inputs e outputs mais utilizadas em estudos 
sobre eficiência em pesquisa acadêmica 

Vetor Variáveis 

Input 

Capital humano, Capital físico, Fundos de pesquisa, Orçamento 
operacional, Estoque acumulado de conhecimento e Efeitos de 
aglomeração 

Output 
Artigos, Livros, Capítulos de livros, Conferências, Publicações e 
Indicadores de qualidade 

Fonte: Adaptado de Rhaiem (2017, p. 23) 
 

Ademais esses estudos sobre o estado da arte do método DEA aplicados à educação, 

há estudos específicos sobre a análise da eficiência em políticas educacionais. 

Johnson e Ruggiero (2014) utilizaram DEA e Índice Malmquist com o objetivo de 

analisar a produção educacional de 604 distritos de Ohio. Para desenvolver o estudo, foram 

usadas as variáveis inputs: quatro classes de gastos por aluno, sendo que esses gastos são as 

despesas administrativas, despesas com obras de expansão, despesas com instrução, despesas 

de apoio aos alunos; e as variáveis outputs: índice de desempenho dos alunos. Sendo assim, 
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os autores apontam que as mudanças do ambiente são as principais impulsionadoras de 

mudanças de produtividade de distritos escolares com baixo desempenho, ao passo que o 

progresso impulsiona o desempenho dos distritos com alto desempenho. 

Barra, Lagravinese e Zotti (2018) analisaram a eficiência do ensino superior público 

italiano utilizando os métodos DEA em dois estágios e SFA a fim de demonstrar aos 

tomadores de decisão que a escolha do método não paramétrico ou paramétrico é muito 

importante no momento da análise da eficiência. Nesse estudo os autores utilizaram as 

variáveis inputs: número de funcionários, percentual de matrículas com nota superior a 9/10 

no ensino médio, percentual de matrículas que frequentaram o Lyceum e número total de 

alunos; e as variáveis outputs: número de graduados e bolsas de pesquisa. Os resultados desta 

pesquisa concluem que o nível de eficiência não muda significativamente entre as abordagens 

de estimativa, as quais produzem classificações diferentes para as universidades, apontando 

que as decisões e os recursos humanos e financeiros podem depender do posicionamento das 

universidades em tais classificações. 

Brennan, Haelermans e Ruggiero (2014) usaram como variáveis inputs quatro 

categorias de despesas que somadas não se diferenciam muito do orçamento anual recebido 

pela escola: despesas com pessoal do administrativo, despesas com professores, despesas com 

pessoal de apoio e custos com material, e as variáveis outputs: média das notas do exame 

nacional obtida pela escola, desempenho médio do aluno e número total de matrículas a fim 

de analisar a produtividade das escolas públicas holandesas durante o período de 2002 a 2007. 

Para isso, os autores utilizaram o método DEA e o Índice Malmquist concluindo que as 

escolas inseridas em um ambiente moderado têm maiores índices de produtividade enquanto 

que as inseridas em um ambiente precário apresentam um desempenho pior e teriam esse 

desempenho melhorado na medida em que o ambiente também é melhorado. 

 A fim de desenvolver um método empírico apropriado para melhor representar o 

desempenho da produção de pesquisa no ensino superior de organizações da Austrália, Lee e 

Worthington (2016) utilizaram Network DEA comparando o resultado com modelos 

tradicionais de DEA. Para tanto, utilizou as variáveis inputs: (i) na primeira fase o número de 

acadêmicos a tempo integral e número de alunos no doutorado; (ii) e na segunda fase o 

número de publicações. Já as variáveis utilizadas como outputs foram: (i) na primeira fase o 

número de publicações, que foi a entrada da segunda fase (ii) e na segunda fase as rendas de 

pesquisas tais como bolsas, subsídios do setor público e do setor privado. Lee e Worthington 

(2016) concluem que a principal descoberta do estudo é que os modelos tradicionais DEA 
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tendem a ampliar a eficiência da pesquisa na maioria das universidades australianas e que ao 

usar o NDEA, percebeu-se que as universidades, em geral, apresentam um desempenho 

melhor na primeira fase e se saem mal na segunda. 

 Edvardsen, Førsund e Kittelsen (2017) abordaram a produtividade das instituições de 

ensino superior da Noruega entre os anos de 2004 e 2013 por meio do método DEA e Índice 

Malmquist utilizando as variáveis inputs: número de funcionários da universidade e número 

de outros funcionários, exceto pessoal da limpeza; e outputs: custo ponderado para cursos de 

menor grau, custo ponderado para cursos de nível superior, pontos de publicação de pesquisa 

e doutorados/Ph.Ds. Concluindo, os autores relatam que a maioria das instituições teve um 

crescimento positivo da produtividade no período analisado, porém, quando comparado com o 

crescimento da mão de obra, o impacto na produtividade passa por grande variação. 

 Para avaliar a eficiência de 55 universidades mexicanas ao longo do período de 2007 a 

2012, Sagarra, Mar-Molinero e Agasisti (2017) utilizaram o método DEA BCC sob a ótica 

input combinando os scores encontrados por meio de escalonamento multidimensional. Os 

autores estimaram a pontuação DEA com 21 combinações entre as entradas e saídas 

utilizando como variáveis inputs: número de docentes a tempo integral, total de matrículas e 

primeiros graduados; e as variáveis outputs: publicações e número de graduados, ressaltando 

que seria conveniente utilizar valores orçamentários, porém esses dados não estavam 

disponíveis quando se tratavam de universidades privadas. Para concluir o estudo, os autores 

analisaram as políticas de três universidades as quais ilustram as diferentes descobertas da 

pesquisa: (i) a Universidade Autônoma do México, que demonstrou ser totalmente eficiente 

durante todo o período, é uma das principais instituições de ensino superior da América 

Latina e referência no ensino e pesquisa, (ii) a Universidade Autônoma de Guadalajara tem 

alta pontuação em termos de uso de recursos do ensino, porém se mostra mediana na 

eficiência da pesquisa, sendo consistente com o plano estratégico da universidade que orienta 

a respeito de decisões sobre infraestrutura física, equipamentos e currículos acadêmicos e (iii) 

a Universidade Autônoma de Yucatán apresenta uma melhora da eficiência em pesquisa no 

decorrer dos anos e tem se orientado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional o qual 

priorizava o treinamento em pesquisa e um currículo mais adequado para os alunos. 

 Thanassoulis et al. (2017) desenvolveram um método para a avaliação do ensino e 

pesquisa de uma organização grega, utilizando questionários SET (Student Evaluation of 

Teaching) que foram aplicados aos alunos e uma abordagem AHP combinada com DEA BCC 

orientado ao output, utilizando como variáveis inputs: salário dos professores e tempo de 
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experiência, e variáveis outputs: (i) para o ensino - pontuações ponderadas para curso de 

interesse, utilidade do curso, profissionalismo do tutor, nível de preparação do tutor e 

presença dele em sala de aula, e (ii) para a pesquisa - número de publicações. O estudo revela 

que a maioria dos tutores têm desempenho semelhante ao do tutor com melhor desempenho, 

podendo melhorá-lo em 25% e que um terço dos tutores é considerado benchmark. 

 Ressaltando a importância de fornecer serviços educacionais minimizando o montante 

de recursos públicos gastos, Agasisti (2014) utilizou o método DEA e o Índice Malmquist 

para comparar a eficiência do gasto com educação em 20 países europeus durante o período 

de 2006 a 2009. Para isso foram utilizados os inputs: despesas por aluno e proporção de 

professores por aluno e a variável output: resultado obtido no teste do Programa Internacional 

de Avaliação de Estudantes (PISA). O autor conclui o estudo dizendo que os resultados 

mostram que a eficiência média permaneceu estável durante o período analisado. 

 A fim de avaliar o desempenho educacional de 42 universidades públicas espanholas 

para definir benchmarks e metas; Ruiz, Segura e Sirvent (2015) utilizaram o DEA com inputs: 

razão entre número de professores e alunos, razão entre número de funcionários 

administrativos/apoio e alunos, despesas por aluno e razão entre o espaço em metros 

quadrados e alunos; e com outputs: taxa de graduação, taxa de retenção (considerou-se 100 - 

taxa de desistência) e taxa de progresso. Os autores ao final ressaltam que o modelo aplicado 

no estudo permite encontrar os alvos que exigem menos esforço para alcançar a eficiência, o 

que permitiu identificar as melhores práticas que foram consideradas consistentes com a 

opinião de especialistas. 

 Barra e Zotti (2016) avaliaram a eficiência técnica do ensino e da pesquisa em 

departamentos e faculdades de uma grande universidade pública localizada em Salerno na 

Itália dividindo-se em dois grandes grupos, sendo o primeiro Ciência e Tecnologia e o 

segundo Ciências Humanas e Sociais. Os autores usaram o método DEA e o Índice 

Malmquist para avaliar as mudanças na produtividade. Foram utilizadas quatro variáveis 

inputs: (i) para medir a eficiência dos departamentos e faculdades - número total de docentes 

somado ao número total de pessoal não docente que foram utilizadas para o estudo das 

atividades de ensino e pesquisa, (ii) para medir a eficiência dos departamentos - recursos 

financeiros gastos em atividades de pesquisa, (iii) para medir a eficiência das faculdades - 

recursos financeiros alocados para as atividades de ensino e (iv) também para medir a 

eficiência das faculdades - número total de alunos matriculados. Já as cinco variáveis outputs 

foram: (i) número de publicações, (ii) total de financiamento externo para a pesquisa, (iii) a 
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produção científica de acordo com os índices definidos pela Universidade de Salerno, (iv) 

número de alunos graduados e (v) índices calculados levando-se em consideração um 

questionário aplicado aos alunos regulares; sendo as três primeiras utilizadas para mensurar a 

eficiência dos departamentos e as duas últimas para medir a eficiência das faculdades. 

Concluindo, os autores relatam que o setor de Ciência e Tecnologia é mais eficiente em 

termos de qualidade de pesquisa e que o setor de Ciências Humanas e Sociais alcança maior 

eficiência nas atividades de ensino. 

 Com o intuito de fornecer orientações aos pesquisadores, gestores e formuladores de 

políticas, Johnes (2014) estudou a eficiência do ensino superior inglês usando os métodos 

DEA e SFA. As variáveis inputs utilizadas foram: número de estudantes da graduação, 

número de estudantes da pós-graduação, pontuação média de admissão, número de 

professores, despesas com administração e despesas com biblioteca, informática e outros 

recursos de aprendizagem; e as variáveis outputs utilizadas foram: número de trabalhos de 

conclusão de curso (primeira qualificação), número de qualificações de pós-graduação e 

rendimentos recebidos para fins de pesquisa. Johnes (2014) conclui que a eficiência média das 

universidades inglesas no período de 1996/1997 a 2008/2009 é de 75 a 83%, sendo que as 

instituições que passaram pelo processo de fusão são significativamente mais eficientes que as 

instituições em processo de fusão e as que não sofreram esse tipo de processo. 

 Utilizando dois modelos baseados em DEA, Fukuyama, Weber e Xia (2016) 

estudaram o processo de conhecimento para pesquisas em nanotecnologia de 26 universidades 

dos Estados Unidos de 1990 a 2005. Utilizaram como inputs: gastos da universidade em 

pesquisa e desenvolvimento, em engenharia e em ciências da vida, e publicações em 

nanotecnologia; e como outputs: graduados Ph.D, patentes e publicações de pesquisas. Os 

autores deduziram que produzindo 72 publicações adicionais, 72 patentes e graduando 72 

doutores, a ineficiência de 25 universidades reduziria e que a realocação de recursos da 

National Sciense Foundation de forma otimizada, poderia mais que duplicar os outputs de 

conhecimento, caso essa realocação fosse utilizada de modo eficiente. 

 Agasisti e Bonomi (2014) estudaram a eficiência de 12 universidades situadas na 

região de Lombardia na Itália, demonstrando o quanto é importante levar em conta a 

heterogeneidade interna de cada universidade. Utilizando o método DEA orientado para o 

output, os autores optaram por calcular a eficiência nos modelos básicos CCR e BCC. Para 

tanto, utilizaram as variáveis inputs: número de alunos matriculados em cursos do ensino 

superior e número de professores de cada instituição; e a variável output: o número de alunos 
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graduados. Os resultados do estudo concluem que o ranking das universidades eficientes varia 

ao serem analisadas de acordo com as diferentes subunidades que a compõem e que os scores 

de eficiência são afetados por esse mix, implicando que é melhor implementar benchmarking 

para cada uma dessas subunidades de forma individual ao invés de implementá-lo a nível 

organizacional. 

 Para avaliar a produtividade das universidades italianas, públicas e privadas, de 2007 a 

2011, Agasisti e Ricca (2016) utilizaram DEA e Índice Malmquist usando as variáveis inputs: 

número total de alunos e número total de professores, e as variáveis outputs: número total de 

alunos graduados e receitas com pesquisas. Os resultados da pesquisa evidenciam que as 

universidades privadas são mais eficientes que as universidades públicas e as universidades 

do norte do país são mais eficientes do que as localizadas no centro e no sul. 

 Por fim, Nazarko e Šaparauskas (2014), abordaram a aplicação do método DEA na 

avaliação da eficiência de 19 instituições públicas de ensino superior na Polônia. Optando 

pelo modelo CCR com orientação output, os autores utilizaram as variáveis inputs: orçamento 

do governo, número de professores, número de outros empregados, número de licenças 

concedidas para doutoramento, número de licenças concedidas para pós-doutoramentos; e as 

variáveis outputs: número ponderado de estudantes em tempo integral, número ponderado de 

estudantes de doutorado em tempo integral, percentual de alunos que estudam no exterior, 

percentual de estudantes estrangeiros, percentual de estudantes com bolsas de estudo 

oferecidas pela universidade; percentual de estudantes com bolsas de estudos oferecidas pelo 

governo, preferência do empregador na contratação de ex-alunos e avaliação paramétrica de 

produções acadêmicas do corpo docente. Além dos inputs e outputs os autores também 

utilizaram as variáveis ambientais: população da cidade onde a universidade está localizada e 

porcentagem dos alunos com auxílio financeiro baseado em necessidades. O estudo mostra 

que as universidades polonesas são diversificadas em relação ao seu desempenho e que 

existem boas práticas no setor que precisam ser disseminadas para melhorar a eficiência no 

gasto dos recursos públicos e sua alocação, bem como aperfeiçoar a gestão dessas 

universidades. Os autores advertem que a interpretação adequada desses resultados requer 

profundo conhecimento da área que está sendo estudada e cautela ao formular conclusões 

consideradas radicais. 

 Estudos sobre a eficiência em educação, utilizando o método DEA, também são 

desenvolvidos no Brasil, conforme pode ser constatado no quadro 5. 
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Quadro 5 - DEA aplicado a estudos voltados para a área de educação no Brasil 
Autores Proposta Método Variáveis Resultado 

Meza 
et al. 

(2018) 

Propor uma alternativa 
para a CAPES a fim de que 
seja realizada a avaliação 
oficial dos cursos de pós-

graduação 

Network DEA 

input 
1ª fase: Número de docentes 

2ª fase: Número de dissertações e teses 
Nenhum programa foi considerado totalmente 

eficiente, indicando a necessidade de 
aprimoramento por meio de fornecimento de 

metas para cada programa output 
1ª fase: Número de dissertações e teses 

2ª fase: Produção científica 

Flach 
et al. 

(2017) 

Demonstrar o grau de 
eficiência dos estados 

brasileiros na alocação de 
recursos públicos para a 

educação 

Análise 
Estatística 

Multivariada, 
DEA e 

Regressão 
Múltipla 

1-Obrigações exclusivas e compartilhadas na provisão 
da educação: 1 input e 3 outputs 

2-Obrigações exclusivas: 1 input e 1 output 
3-1 combinado com influência do nível de riqueza 
sobre os resultados alcançados: 2 inputs e 3 outputs 
4- 2 combinado com influência do nível de riqueza 
sobre os resultados alcançados: 2 inputs e 1 output 

Estados como Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul, que investiram recursos razoáveis obtendo 

boas pontuações em testes de educação, têm 
boa eficiência. Ao contrário, Maranhão e Pará 
com baixas pontuações nos testes, investiram 

menos em educação, obtendo scores de 
eficiência insatisfatórios 

Garcia e 
Duim 
(2017) 

Estabelecer relações grey 
por meio de análise 
relacional grey para 

classificar os programas de 
pós-graduação 

credenciados pela CAPES 

ARG que foi 
comparado 
com DEA 

input Número de professores Os resultados obtidos pela análise relacional 
grey se mostram coesos com os obtidos por 

meio do método DEA 
output Produção de Literatura 

Rocha  
et al. 

(2017) 

Avaliar a eficiência dos 
gastos públicos com 

educação nos municípios 
DEA BCC 

input 
Despesas correntes por aluno e nível de 

escolaridade média dos pais 

Uma quantidade considerável de recursos é 
gasta de forma ineficiente em municípios e a 

disseminação das melhores práticas, levando-se 
em consideração as metas que são 
estabelecidas a partir de critérios 

internacionais, levaria o país próximo aos 
padrões internacionais 

output Resultado do IDEB no ano de 2011 

Tavares 
e Meza 
(2017) 

Avaliar a eficiência dos 
cursos de graduação de 

uma universidade pública 
federal 

DEA BCC 
orientado ao 

output 

input 
Desempenho dos estudantes no ENADE 

de 2007 a 2009 e corpo docente Os cursos com melhor desempenho, são os da 
área de saúde. Foram encontrados cursos que 
demandam melhorias para alcançar a fronteira 

de eficiência. output 

Desempenho dos estudantes no ENADE 
de 2010 a 2012 e nível de retenção1 do 

sistema acadêmico 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

                                                 

1 Índice calculado pela relação entre o número de diplomados no ano letivo de 2012 e o número de ingressantes do ano de n, sendo n a duração padrão de determinado curso.  
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Os estudos DEA em educação evidenciam a importância da avaliação dessa área no 

Brasil, conforme constatado no quadro 5 que apresenta estudos voltados aos diferentes níveis 

do Sistema de Educação do país. No quadro são apresentados estudos voltados para a pós-

graduação, os quais são avaliados pela CAPES e, que segundo Meza et al. (2018) e Garcia e 

Duim (2017), tal avaliação concentra-se principalmente na produção acadêmica, embora 

considere outros fatores. 

No tocante à educação superior no Brasil, Tavares e Meza (2017) chamam a atenção 

para o fato de que, após a expansão do ensino superior público federal, o principal desafio é 

lidar com as consequências do aumento do número de alunos, do número de Técnicos 

Administrativos e professores, ao passo que os orçamentos destinados a essas organizações 

estão em declínio. 

Com relação à educação ofertada pelos Estados, Flach et al. (2017) enfatizam que 

faltam estudos na área de administração e contabilidade que sejam voltados para a 

mensuração da eficiência na educação e despesa públicas e que os governos estaduais não 

sabem se os gastos com educação estão proporcionando um bom resultado. 

Por fim, Rocha et al. (2017), evidenciam que para melhorar o desempenho da 

educação no Brasil, que traz impactos positivos no crescimento econômico, esforços devem 

ser concentrados focando principalmente os municípios, pois os mesmos têm mais espaço 

para melhorias e possuem um relevante número de matrículas. 

 Na sequência, será feita a abordagem teórica sobre a análise envoltória de dados, 

considerada um método de ponta na avaliação de desempenho. 

 

 

2.4 Análise envoltória de dados (DEA) 

 

 

A análise envoltória de dados (Data Envelopment Analysis – DEA), termo utilizado 

primeiramente por Charnes, Cooper e Rhodes em 1978, foi alicerçada no conceito de 

eficiência produtiva oriundo do trabalho seminal de Farrell em 1957, o qual tratava de um 

método para a avaliação de desempenho em casos em que utiliza-se apenas um insumo (input) 

para produzir apenas um produto (output) (COOPER, SEIFORD e TONE, 2007; FARRELL, 

1957; JOHNSON e RUGGIERO, 2014; RHAIEM e BORNMANN, 2018). 
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 Segundo Emrouznejad e Yang (2018) o método DEA foi imediatamente reconhecido 

como uma ferramenta moderna e essencial capaz de medir o desempenho, sendo aplicado 

com a finalidade de avaliar a eficiência das mais diversas atividades. 

 Aviles-Sacoto et al. (2015) informam que desde a criação do método, a literatura tem 

testemunhado a expansão do conceito original com o propósito de abranger as mais variadas 

áreas de investigação teórica e aplicada. 

 Emrouznejad, Parker e Tavares (2008) pesquisaram os primeiros 30 anos de literatura 

acadêmica que abordaram a metodologia DEA, concluindo que de 1995 a 2003 o número de 

publicações em DEA era de 226 artigos por ano e que de 2004 a 2006, esse número sobe para 

360 por ano. Dando continuidade a esse estudo, Emrouznejad e Yang (2018) pesquisaram os 

primeiros 40 anos de literatura baseada em DEA, constatando que no período de 2004 a 2016 

houve uma média de 680 artigos publicados anualmente, que há uma vasta literatura sobre 

aplicações do DEA tanto no setor público como no privado e que o tema é emergente com 

crescimento exponencial nos últimos anos conforme observa-se na figura 3. 

 

 

Figura 3 - Distribuição anual de publicações DEA 
Fonte: Emrouznejad e Yang (2018, p. 5) 

 

 Ainda segundo o mesmo estudo bibliométrico, Emrouznejad e Yang (2018) notaram 

que em 2015 e 2016 as áreas que mais aplicaram o DEA foram agricultura, setor bancário, 

supplychain, transporte e políticas públicas. No mesmo período, algumas das palavras chaves 

mais utilizadas foram outputs indesejáveis, network DEA, DEA em dois estágios, 
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benchmarking e retornos de escala. Estendendo essa análise para o período compreendido 

entre 1978 e 2016, as áreas em que o método foi mais aplicado foram os setores energético, 

industrial, bancário, hospitalar e educacional. 

 No que concerne à área educacional, Johnes (2015) versa sobre a pesquisa operacional 

no âmbito da educação afirmando que essa área tem sido objeto de estudo de vários 

pesquisadores os quais aplicam o método DEA a fim de auxiliar os tomadores de decisão 

avaliando a eficiência de departamentos acadêmicos ou até programas de uma organização. 

 Rhaiem e Bornmann (2018) por meio da cientometria, exploraram as raízes históricas 

de pesquisadores em DEA que se tornaram importantes no longo prazo. Para isso os autores 

pesquisaram a base Web of Science, selecionando 60 artigos publicados entre 1992 e 2012 que 

tratam de avaliação da eficiência acadêmica.  

 A partir da amostra, os autores chegaram a 1.314 referências, dessas, oito trabalhos 

foram os mais citados, entre eles estão a contribuição de Farrell (1957), o estudo seminal 

sobre DEA de Charnes, Cooper e Rhodes (1978), a avaliação da eficiência em departamentos 

de contabilidade de universidades britânicas de Tomkins e Green (1988), a comparação entre 

departamentos universitários de Beasley (1990) e a mensuração da eficiência de 

departamentos de economia em universidades públicas australianas de Madden, Savage e 

Kemp (1997). 

 Tecnicamente, DEA é um método não paramétrico baseado em programação linear 

utilizado para calcular a eficiência relativa de uma unidade tomadora de decisão (Decision 

Making Unit - DMU) em relação a outras por meio da medição de recursos semelhantes ou 

múltiplas entradas (inputs), consumidas com o propósito de gerar produtos similares ou 

múltiplas saídas (outputs) a fim de estimar os pontos dessa eficiência relativa (APARICIO, 

LÓPEZ-TORRES e SANTÍN, 2018; COLIN, 2018; DREW, KORTT e DOLLERY, 2015; 

JOHNES e TONE, 2017; WEI e WANG, 2017).  

 Esses pontos estabelecem uma fronteira de eficiência em que as DMUs mais eficientes 

ficam situadas em cima dela e as menos eficientes abaixo da mesma (FUENTES, FUSTER e 

LILLO-BAÑULS, 2016; MAYSTON, 2017b; RUIZ e SIRVENT, 2016).  

 Na figura 4, tem-se que a DMU B é a mais eficiente pois está sobre a fronteira de 

eficiência e as DMUs A, C e D são as menos eficientes estando abaixo da referida fronteira. 
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Figura 4 - Fronteira de eficiência 
Fonte: Adaptado de Cooper, Seiford e Tone (2007, p. 3) 

 

 Os modelos clássicos do método DEA são o CCR e o BCC e, de acordo com 

Huguenin (2015), não há um consenso sobre o melhor modelo a se usar. Esses modelos 

clássicos podem ser orientados aos inputs ou aos outputs. Na ótica input, procura-se 

minimizar os recursos mantendo-se constantes os níveis de produção e na ótica output, 

procura-se maximizar a produção mantendo-se constantes os recursos utilizados (AGASISTI 

e BONOMI, 2014; COOPER, SEIFORD e TONE, 2007). 

 

 

2.4.1 Modelo CCR 

 

 

A sigla CCR foi dada ao modelo devido às iniciais dos sobrenomes de seus 

idealizadores Charnes, Cooper e Rhodes. Proposto em 1978, o modelo CCR também é 

conhecido por CRS (Constant Return to Scale) por trabalhar com retornos constantes de 

escala, ou seja, qualquer variação nas entradas (inputs) produz variação proporcional nas 

saídas (outputs), cabendo destacar que, tanto na ótica input quanto na output, o valor da 

eficiência será o mesmo (CHARNES, COOPER e RHODES, 1978; COOPER, SEIFORD e 

TONE, 2007; SOARES DE MELLO et al., 2005). 

Discorrendo acerca do modelo CCR sob a ótica input, e considerando a figura 5, que 

trata apenas de um input e de um output, depreende-se que a DMU B é a mais eficiente, ou 

seja, é a que possui maior produtividade pois está sobre a fronteira da eficiência. 

 



49 

 

 
 

 

Figura 5 - Modelo CCR orientado ao input 
Fonte: Adaptado de Cooper, Seiford e Tone (2007, p. 27) 

 

 No modelo DEA orientado ao input, para que as DMUs ineficientes, representadas 

pelos pontos A, C e D, se tornem eficientes, deve-se projetá-las sobre a fronteira da eficiência 

sem que haja alteração do output. Essas projeções resultarão nos pontos A', C' e D' que são as 

metas de melhoria para as DMUs ineficientes as quais permitirão a identificação do valor alvo 

do input em questão. 

O modelo CCR orientado ao input em programação linear, com formulação de 

multiplicadores (primal) é representado matematicamente em (1). 
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����


���
 

sujeito a          (1) 

	 ����� = 1
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���� −  	 ����� ≤ 0, ∀�
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Neste modelo, ���� representa a eficiência da DMU0; 
�  e �� são os pesos dos outputs 

e inputs respectivamente; ��� e ��� são os inputs i e outputs j da DMUk; ��� e ��� são os inputs 

i e outputs j da DMU0. 

Já o modelo CCR sob a ótica do input em programação linear, com formulação de 

envelope (dual) é representado matematicamente em (2). 
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Neste modelo,   representa a eficiência da DMU0; ��� e ��� são os inputs i e outputs j 

da DMUk; ��� e ��� são os inputs i e outputs j da DMU0; !� é a contribuição da DMUk na 

formação do alvo da DMU0. 

Discorrendo acerca do modelo CCR sob a ótica output, e considerando a figura 6, que 

trata apenas de um input e de um output, depreende-se que a DMU B é a mais eficiente, ou 

seja, é a que possui maior produtividade pois está sobre a fronteira da eficiência. 

 

 

Figura 6 - Modelo CCR orientado ao output 
Fonte: Adaptado de Cooper, Seiford e Tone (2007, p. 27) 

 

 No modelo DEA orientado ao output, para que as DMUs ineficientes, representadas 

pelos pontos A, C e D, se tornem eficientes, deve-se projetá-las sobre a fronteira da eficiência 

sem que haja alteração do input. Essas projeções resultarão nos pontos A', C' e D' que são as 

metas de melhoria para as DMUs ineficientes as quais permitirão a identificação do valor alvo 

do output em questão. 
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O modelo CCR orientado ao output em programação linear, com formulação de 

multiplicadores (primal) é representado matematicamente em (3), em que a eficiência da 

DMU0 é calculada pela expressão ℎ� = �
%&&'

. 

 

��� ℎ� = 	 �����
�

���
 

sujeito a          (3) 

	 
���� = 1


���
 

	 
���� −  	 ����� ≤ 0, ∀�
�

���



���
 


� , �� ≥ 0, ∀�, � 
 

Neste modelo, ℎ� representa a eficiência da DMU0; 
�  e �� são os pesos dos outputs e 

inputs respectivamente; ��� e ��� são os inputs i e outputs j da DMUk; ��� e ��� são os inputs i 

e outputs j da DMU0. 

Já o modelo CCR sob a ótica do output em programação linear, com formulação de 

envelope (dual) é representado matematicamente em (4). 

 

���   

sujeito a          (4) 

��� + 	 ���!� ≥ 0, ∀�
"

���
 

− ��� + 	 ���!� ≥ 0, ∀�
"

���
 

!� ≥ 0, ∀� 

 

Neste modelo,   representa a eficiência da DMU0 calculada pela expressão  

 = �
%&&'

; ��� e ��� são os inputs i e outputs j da DMUk; ��� e ��� são os inputs i e outputs j da 

DMU0; !� é a contribuição da DMUk na formação do alvo da DMU0. 
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2.4.2 Modelo BCC 

 

 

A nomenclatura BCC foi dada devido às iniciais dos sobrenomes de seus idealizadores 

Banker, Charnes e Cooper. Proposto em 1984, o modelo BCC também é conhecido por VRS 

(Variable Return to Scale) por trabalhar com retornos variáveis de escala, ou seja, assume o 

axioma da convexidade entre inputs e outputs, possibilitando que as DMUs que operam com 

baixos valores de inputs tenham retornos crescentes de escala e as que operam com altos 

valores tenham retornos decrescentes (BANKER, CHARNES e COOPER, 1984; COOPER, 

SEIFORD e TONE, 2007; SOARES DE MELLO et al., 2005). 

Quanto ao modelo BCC sob a ótica input, levando-se em consideração a figura 7, que 

apresenta apenas um input e um output, as DMUs A, B e C são as mais eficientes e a DMU D 

a menos eficiente. Verifica-se que as DMUs A e C eram consideradas ineficientes no modelo 

DEA CCR. Há que se observar que a DMU D permanece ineficiente, porém a distância da 

fronteira de eficiência no modelo DEA BCC é menor quando comparada à fronteira no 

modelo DEA CCR. 

 

Figura 7 - Modelo BCC orientado ao input 
Fonte: Adaptado de Cooper, Seiford e Tone (2007, p. 90) 

 

 No modelo BCC orientado ao input, para que a DMU ineficiente, representada pelo 

ponto D se torne eficiente, deve-se projetá-la sobre a fronteira da eficiência sem que haja 

alteração do output. Essa projeção resultará no ponto D' que é a meta input de melhoria para a 

DMU ineficiente a qual permitirá a identificação do valor alvo do input em questão. Soares de 

Mello et al. (2008) ressaltam que o modelo BCC, por ser mais benevolente que o CCR, 

geralmente resulta em um grande número de empates para as DMUs eficientes. 
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O modelo DEA BCC orientado ao input em programação linear, com formulação de 

envelope (primal) é representado matematicamente em (5). 

 

���   

sujeito a          (5) 

 ��� − 	 ���!� ≥ 0, ∀�
"

���
 

−��� + 	 ���!� ≥ 0, ∀�
"

���
 

	 !� = 1
"

���
 

!� ≥ 0, ∀� 

 

Neste modelo,   representa a eficiência da DMU0; ��� e ��� são os inputs i e outputs j 

da DMUk; ��� e ��� são os inputs i e outputs j da DMU0; !� é a contribuição da DMUk na 

formação do alvo da DMU0. 

O modelo DEA BCC orientado ao input em programação linear, com formulação de 

multiplicadores (dual) é representado matematicamente em (6). 

 

��� ���� = 	 
���� + 
∗


���
 

sujeito a          (6) 

	 ����� = 1
�

���
 

− 	 ����� +  	 
���� + 
∗ ≤ 0, ∀�


���

�

���
 


� , �� ≥ 0, 
∗ϵ ℜ 

 

Neste modelo, 
�  e �� são os pesos dos outputs e inputs respectivamente; ��� e ��� são 

os inputs i e outputs j da DMUk; ��� e ��� são os inputs i e outputs j da DMU0; 
∗ é a variável 

dual associada à condição ∑ !� = 1"���  sendo interpretada como fator de escala. 
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Quanto ao modelo BCC sob a ótica output, levando-se em consideração a figura 8, que 

apresenta apenas um input e um output, as DMUs A, B e C são as mais eficientes e a DMU D 

a menos eficiente.  

 

Figura 8 - Modelo BCC orientado ao output 
Fonte: Adaptado de Cooper, Seiford e Tone (2007, p. 90) 

  

 No modelo BCC orientado ao output, para que a DMU ineficiente, representada pelo 

ponto D, se torne eficiente, deve-se projetá-la sobre a fronteira da eficiência sem que haja 

alteração do input. Essa projeção resultará no ponto D' que é a meta output de melhoria para a 

DMU ineficiente a qual permitirá a identificação do valor alvo do output em questão. 

O modelo BCC orientado ao output em programação linear, com formulação de 

envelope (primal) é representado matematicamente em (7). 

 

���   

sujeito a          (7) 

��� − 	 ���!� ≥ 0, ∀�
"

���
 

− ��� + 	 ���!� ≥ 0, ∀�
"

���
 

	 !� = 1
"

���
 

!� ≥ 0, ∀� 
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Neste modelo,   representa a eficiência da DMU0 calculada pela expressão  

 = �
%&&'

; ��� e ��� são os inputs i e outputs j da DMUk; ��� e ��� são os inputs i e outputs j da 

DMU0; !� é a contribuição da DMUk na formação do alvo da DMU0. 

O modelo BCC orientado ao output em programação linear, com formulação de 

multiplicadores (dual) é representado matematicamente em (8). 

 

��� ���� = 	 ����� + �∗
�

���
 

sujeito a          (8) 

	 
���� = 1


���
 

− 	 ����� +  	 
���� − �∗ ≤ 0, ∀�


���

�

���
 


� , �� ≥ 0, �∗ϵ ℜ 

 

Neste modelo, 
�  e �� são os pesos dos outputs e inputs respectivamente; ��� e ��� são 

os inputs i e outputs j da DMUk; ��� e ��� são os inputs i e outputs j da DMU0; �∗ é a variável 

dual associada à condição ∑ !� = 1"���  sendo interpretada como fator de escala. 

No método DEA, é importante que o analista reflita sobre os inputs e outputs 

considerados, verificando se nesse conjunto há variáveis indesejáveis a fim de garantir que a 

análise das DMUs seja realizada considerando esse comportamento, conforme abordagem a 

seguir. 

 

 

2.4.3 Output indesejável 

 

 

Os produtos indesejáveis de um processo produtivo, ou seja, aqueles cuja produção 

deve ser minimizada, são denominados outputs indesejáveis (COOPER, SEIFORD e TONE, 

2007; EYNI, TOHIDI e MEHRABEIAN, 2017), sendo uma das palavras-chave mais 

utilizadas nos anos de 2015 e 2016 (EMROUZNEJAD e YANG, 2018). 
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 Alguns autores discorrem a respeito de estudos empíricos provando que, ao incorporar 

saídas indesejáveis, os resultados do modelo tornam-se mais confiáveis, contudo, os modelos 

clássicos CCR e BCC não se aplicam para a análise dos resultados indesejáveis (LI, YANG e 

LIU, 2013). 

 Na literatura, várias abordagens para incorporar resultados indesejáveis em DEA são 

propostas. No intuito de confirmar se a eficiência mensurada permanece a mesma, 

independente da abordagem escolhida, Scheel (2001), em seu estudo, equipara quatro delas, 

as quais denomina abordagens indiretas. 

 A primeira abordagem, conhecida por Additive Inverse (ADD) foi desenvolvida por 

Koopmans (1951, apud SCHEEL, 2001), na qual os outputs indesejáveis são alterados para 

outputs desejáveis trocando-se o sinal dos valores desses outputs, sendo expressa pela função 

�,-. = −
. 

Apesar de Li, Yang e Liu (2013) afirmarem que os modelos clássicos CCR e BCC não 

se aplicam para a análise dos resultados indesejáveis, a segunda abordagem, Incorporating 

Undesirable Outputs as Inputs (INP), pode ser utilizada tanto no modelo DEA CCR quanto 

no modelo DEA BCC. Essa possibilidade é permitida pois nessa abordagem os outputs 

indesejáveis são tratados como inputs (GOMES, 2003; SCHEEL, 2001). 

Denominada Multiplicative Inverse (MLT), a terceira abordagem foi proposta por 

Golany e Roll (1989). Nela o output indesejável é incorporado ao problema transformando-se 

em seu inverso, porém, não pode ser utilizada quando, ao ser transformado no seu inverso, o 

output indesejável possuir valor zero (SCHEEL, 2001). Essa proposta é expressa pela função 

�,-. = �
/ . 

 A quarta abordagem é a Translation (TRβ), a qual só é válida para os modelos DEA 

BCC e Aditivo. Segundo Cooper, Seiford e Tone (2007) essa abordagem trata de transladar os 

valores, ou seja, adicionar à abordagem ADD um escalar positivo suficientemente grande (βi) 

fazendo com que os valores resultantes sejam positivos para cada DMU, sendo expressa pela 

função �,-. = −
 + β. 

 Além de expor essas quatro abordagens indiretas, Scheel (2001) apresenta em seu 

estudo uma abordagem direta conhecida por Weakly Disposable Outputs (WD) na qual afirma 

que não há como reduzir os outputs indesejáveis sem, simultaneamente, reduzir os outputs 

desejáveis. 
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2.5 Gestão de recursos públicos 

 

 

 A gestão dos recursos públicos pode ser analisada sob duas perspectivas: uma 

relacionada ao conceito de recursos públicos e a outra relacionada às funções da gestão dos 

recursos públicos (MARTINS, 2005). 

 Sob a primeira perspectiva, que está relacionada ao conceito, os recursos públicos são 

insumos utilizados na geração de produtos que por sua vez gera impactos para a sociedade 

(MARTINS, 2005), podendo ser ilustrado conforme figura a seguir. 

 

 

Figura 9 - Definição sistêmica de recursos públicos 
Fonte: Adaptado de Martins (2005, p. 2) 

 
 

 Para Martins (2005), os recursos públicos não podem ser entendidos apenas como um 

componente para a operação da máquina pública, mas também como meio de promoção do 

desenvolvimento humano e crescimento econômico. Sendo assim, verifica-se por meio da 

figura apresentada, que os recursos públicos (inputs) vão modelar as atividades 

governamentais (ações) no intuito de gerar políticas públicas, bens e serviços para a sociedade 

(outputs) que causam impactos relacionados ao desenvolvimento humano e crescimento 

econômico (outcomes). 

 Já a segunda perspectiva, está relacionada às funções da gestão dos recursos públicos 

(MARTINS, 2005), conforme ilustrado a seguir. 

  

- Recursos 
Financeiros 
- Pessoas 

- Recursos de TI 
- Recursos 

Institucionais 

Conjunto de 
atividades 

governamentais 

- Políticas públicas 
- Bens e serviços 

- Desenvolvimento 
humano 

- Crescimento 
econômico 

Insumos  
(inputs) Ações 

Produtos  
(outputs) 

Impactos 
(outcomes) 
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Figura 10 - Ciclo de gestão de recursos públicos 
Fonte: Adaptado de Martins (2005, p. 4) 

 

 Conforme verifica-se, o ciclo de gestão de recursos públicos está relacionado a um 

conjunto de regras e atividades que envolvem momentos lógicos essenciais, podendo ser 

segmentados em planejamento, prospecção/provisão, aplicação/manutenção e controle, os 

quais estão inter-relacionados mas não necessariamente estão em sequência (MARTINS, 

2005). 
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2.5.1 Gestão de recursos da assistência estudantil 

 

 

A assistência estudantil no Brasil tem início com a criação das primeiras universidades 

por volta do ano de 1930 (KOWALSKI, 2012). Contudo, o status da AE como política 

pública de Estado, considerada aquela que os governos devem dar continuidade, efetivou-se 

somente anos mais tarde com a publicação do Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010, sendo 

atualmente o principal documento para a elaboração e gestão de políticas de assistência 

estudantil para os estudantes de graduação das instituições federais de ensino superior no 

Brasil (DUTRA e SANTOS, 2017; FLORES, 2017; FONAPRACE, 2012; KOWALSKI, 

2012), e também para os alunos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(BRASIL, 2010a).  

De acordo com o referido decreto, as ações de assistência estudantil deverão ser 

implementadas considerando as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e também 

aquelas com o objetivo de atender às necessidades identificadas pelo seu corpo discente 

(BRASIL, 2010a).   

Com relação aos recursos do PNAES, esses são repassados para as instituições de 

ensino que deverão implementar as ações de assistência estudantil visando ao atendimento de 

estudantes regularmente matriculados, cabendo à própria instituição definir os critérios de 

seleção dos alunos a serem beneficiados observando o atendimento prioritário de estudantes 

oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até 1,5 

salário mínimo (BRASIL, 2010a). 

 Neste sentido, a gestão de recursos é necessária para conceder benefícios aos alunos 

em condição socioeconômica vulnerável, público alvo do PNAES. Atualmente, o recurso 

destinado ao programa de assistência estudantil é definido levando-se em consideração os 

indicadores sociais e econômicos do local onde a organização de ensino está inserida e o 

número de discentes matriculados. Conforme o decreto do PNAES, o Poder Executivo deve 

compatibilizar a quantidade de beneficiários com as dotações orçamentárias existentes, 

observando os limites estipulados em legislação orçamentária e financeira (BRASIL, 2010a). 

 Kowalski (2012), ao abordar a questão orçamentária da AE em seu estudo, verificou 

que para um mesmo exercício financeiro, o valor do orçamento autorizado é maior que o 

empenhado que por sua vez é maior que o executado, evidenciando que as instituições 
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federais de ensino têm dificuldades na gestão dos recursos destinados à AE, remetendo essa 

dificuldade à falta de profissionais habilitados em planejamento orçamentário ao relatar que: 

 

[...] ora resulta do despreparo da administração, pela falta de pessoal 
qualificado que possa responder adequadamente pelos setores 
financeiros, ora da ausência de planejamento institucional sobre o 
orçamento corrente e a execução desse num prazo razoável a sua 
aplicabilidade, sem que haja necessidade de retornar aos cofres da 
União (p. 111). 

 

 Ainda de acordo com Kowalski (2012), muitas vezes, a gestão do orçamento fica 

exclusivamente a cargo de servidores lotados em setores de assistência ao estudante, que, 

quando não são capacitados, podem cometer equívocos no gerenciamento desses recursos 

acarretando em desperdícios de verbas públicas.  

 Por fim, o decreto que regulamenta o PNAES estabelece que as instituições federais de 

ensino deverão implementar mecanismos de acompanhamento e avaliação do programa, 

sendo necessário que profissionais atuantes em setores de assistência ao estudante, os quais 

são mais indicados para implementar tais mecanismos, não fiquem focados apenas nos 

processos seleção de alunos a serem beneficiados. Sendo assim, a ação conjunta entre 

servidores vinculados ao planejamento orçamentário e servidores vinculados à execução do 

programa de assistência estudantil, ao atuarem em conjunto, podem contribuir para uma 

gestão mais eficiente dos recursos públicos destinados à AE. 

 Concluída a fundamentação teórica, passa-se ao diagnóstico do problema o qual 

abordará o contexto da organização investigada.  
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3 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

 

O IF Sudeste MG, organização objeto desta pesquisa, é uma autarquia federal 

composta pela Reitoria e uma estrutura organizacional multicampi formada por dez unidades 

acadêmicas que têm como principal atividade a educação básica, profissional e superior. Ao 

longo de 2018, a organização contou com 16.520 alunos matriculados, todavia, possui um 

elevado índice de evasão, chegando a uma taxa de 26% (IF SUDESTE MG, 2019).  

Diante desse fato, com a finalidade de contribuir para a permanência e êxito na 

formação do indivíduo, o IF Sudeste MG, por meio do Relatório de Gestão de 2018, destaca 

que o Programa de Assistência Estudantil é eficiente, sendo considerado ponto forte na 

análise ambiental. Contudo, essa eficiência não é demonstrada e o fortalecimento dessa 

política é um objetivo que consta no Plano de Desenvolvimento Institucional, cujas metas e 

indicadores podem ser observados no quadro 6. 

 
Quadro 6 - Objetivos da AE associados ao olhar para os discentes 

Objetivo 2 - Fortalecer a política de Assistência Estudantil 
Meta Indicadores 

Agilizar o processo de seleção do 
Programa de Atendimento aos 
Estudantes em Baixa Condição 

Socioeconômica no  
IF Sudeste de MG. 

Número de dias úteis, por campus, entre matrícula 
e o resultado final do processo de seleção do 
Programa de Atendimento aos Estudantes em 

Baixa Condição Socioeconômica sujeito a 
implementação das ações propostas para a meta. 

Regulamentar a Política de Assistência 
Estudantil do IF Sudeste de MG. 

Regulamento Aprovado no órgão colegiado 
competente. 

Identificar os estudantes em baixa 
condição socioeconômica do  

IF Sudeste MG. 

Percentual de estudantes matriculados em cursos 
regulares por campus pesquisados em relação a sua 

renda familiar. 
Atender com qualidade todos os 
estudantes em baixa condição 
socioeconômica nas diferentes 

modalidades e de acordo com sua 
necessidade. 

Percentual de estudantes em baixa condição 
socioeconômica atendidos  

(com perfil socioeconômico caracterizado  
para atendimento). 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (IF SUDESTE MG, 2014) 

 

Considerando-se os dados apresentados, percebe-se que as metas estão direcionadas 

somente para o processo que engloba o antes e o durante a seleção dos estudantes, deixando 

de lado o estabelecimento de mecanismos para acompanhamento e avaliação do programa 
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conforme preconiza o Decreto nº 7.234/2010, considerado principal documento para 

elaboração de políticas públicas de AE na atualidade. 

Além do decreto supracitado, os campi devem seguir as Diretrizes Gerais de 

Assistência ao Estudante estabelecidas pela Reitoria as quais foram regulamentadas pela 

Portaria-R 164/2011 e atualizadas pela Portaria-R 660/2015, a fim de elaborar seus editais de 

concessão de bolsas de assistência estudantil. 

A Portaria-R 660/2015 ressalta que cada campus tem autonomia de gestão da 

assistência ao estudante. Decisões tais como quais modalidades serão ofertadas, valor e 

número de benefícios a serem concedidos, são tomadas por cada unidade de acordo com as 

necessidades locais e dispostas em editais publicados pelo campus. 

Importante ressaltar que foi publicada pela Reitoria a Portaria-R 1.360 de 05 de 

dezembro de 2017, a qual instituiu um grupo de trabalho com o objetivo de avaliar o 

programa da AE do IF Sudeste MG cujo resultado deveria ser apresentado sob a forma de 

relatório a ser entregue à Pró-Reitoria de Extensão, porém nenhum documento foi produzido 

até o momento. 

Com relação às questões orçamentárias, os documentos disponibilizados pelo IF 

Sudeste MG dispõem das seguintes informações conforme pode ser visto na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Execução Orçamentária dos recursos para a assistência estudantil 
Ano Dotação Orçamentária (R$) Despesas Empenhadas (R$) % 
2013 5.099.686,90 4.732.778,97 92,81% 
2014 6.408.993,03 6.122.675,74 95,53% 
2015 6.415.441,00 6.326.804,55 98,62% 
2016 6.963.257,00 6.802.923,22 97,70% 
2017 7.902.501,76 7.228.124,51 91,47% 
∑ 32.789.879,69 31.213.306,99 95,19% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

A tabela apresenta dados do orçamento de custeio destinados à assistência estudantil. 

Sobre a dotação orçamentária, pode-se observar que houve um aumento contínuo ao longo do 

período que também pôde ser observado na tabela 2 quando considerados somente os 

Institutos Federais. Observa-se que o ano com o maior montante de dotação orçamentária para 

a ação de assistência estudantil foi 2017, sendo observado um aumento de 54,96% quando 

comparado ao orçamento de 2013. 

No tocante às despesas empenhadas, constata-se que 2015 foi o ano em que a dotação 

orçamentária obteve maior percentual empenhado e, quando considerado o somatório dos 
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cinco anos analisados, verifica-se o empenho de 95,19% da dotação orçamentária. No 

contexto da AE, os recursos orçamentários de custeio são destinados a atender os  alunos em 

situação econômica vulnerável que podem receber benefícios. 

A próxima tabela trata da execução física desses benefícios da AE durante os 

exercícios de 2013 a 2017, que estão disponíveis nos Relatórios de Gestão. 

 

Tabela 4 - Execução Física da assistência estudantil 
Ano Descrição da Meta Meta Prevista Meta Realizada % 
2013 Benefícios Concedidos 6.551 6.100 93,12% 
2014 Benefícios Concedidos 7.648 7.692 100,58% 
2015 Benefícios Concedidos 6.256 6.256 100% 
2016 Benefícios Concedidos 8.765 6.178 70,48% 
2017 Benefícios Concedidos 9.796 8.023 81,90% 
∑  39.016 34.249 87,78% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

A meta de benefícios concedidos para o ano de 2014 ultrapassou a previsão e em 2015 

foi realizada em sua totalidade, o que não ocorreu nos anos de 2013, 2016 e 2017, resultando 

em 87,78% de realização da meta prevista durante todo o período. 

Diante desses fatos, no contexto da AE, faz-se importante destacar que a dotação 

orçamentária são os recursos autorizados pela Lei Orçamentária Anual destinados a atender as 

despesas do programa e que as despesas empenhadas são valores orçamentários 

comprometidos frente a compromissos assumidos de pagamento dos benefícios que forem 

concedidos, os quais são considerados indicadores para a meta física do programa de AE no 

âmbito do IF Sudeste MG. 

Com base nas informações da tabela 3, em nenhum dos anos a dotação orçamentária 

foi empenhada em sua totalidade, verificando-se que nos últimos anos, conforme tabela 4, os 

benefícios concedidos ficaram menores que a meta programada, sugerindo que a gestão dos 

recursos orçamentários não está sendo conduzida de modo eficiente. 

Sendo assim, tem-se que a organização pesquisada não empenha a totalidade dos 

recursos orçamentários e que a meta de benefícios concedidos não foi realizada conforme o 

programado para os últimos anos, indicando que os recursos não aproveitados poderiam ser 

utilizados para conceder mais benefícios ou até promover reajustes nos valores dos mesmos. 

Isto fica ainda mais evidente quando se identifica que há alunos que se enquadram no perfil 

dos editais para serem beneficiados, mas não são. 
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 A tabela a seguir, apresenta a evolução do quantitativo dos estudantes com perfil para 

receber os benefícios e dos estudantes efetivamente atendidos pelo programa. 

 
Tabela 5 - Número de estudantes atendidos pela assistência estudantil 

Ano Estudantes 
com perfil 

Estudantes 
atendidos 

% de estudantes 
atendidos 

2013 ... ... ... 
2014 ... ... ... 
2015 ... ... ... 
2016 5.191 4.214 81,18% 
2017 5.557 4.489 80,78% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
  

 Os dados referentes aos anos de 2013 a 2015 não estão disponíveis em seus 

respectivos Relatórios de Gestão, passando a ser apresentados somente a partir de 2016. 

Percebe-se que de 2016 para 2017 houve aumento no número de estudantes com perfil e, 

consequentemente, de estudantes atendidos. Ressalta-se que apesar desse crescimento, o 

percentual de estudantes atendidos reduziu de um ano para o outro e o número de estudantes 

que não foram beneficiados, mesmo tendo perfil para serem contemplados, totalizou 977 em 

2016 e 1.068 em 2017. 

 Comparando-se o número de benefícios concedidos apresentados na tabela 4, com o 

número de estudantes atendidos nos anos de 2016 e 2017, tabela 5, percebe-se que os 

benefícios estão em maior quantitativo, sendo explicado pelo fato de que um aluno pode 

receber mais de um benefício conforme previsão em edital. 

 A tabela 6 foi elaborada supondo que os recursos não empenhados fossem utilizados à 

época para beneficiar alunos com um valor mensal de R$ 220,00 por um período de 10 meses. 

 

Tabela 6 - Número de estudantes que poderiam ser atendidos com a dotação 
orçamentária não empenhada 

Ano 
Dotação não empenhada  

(R$) 
Estudantes que poderiam  

ser atendidos 
2013 366.907,93 166 
2014 286.317,29 130 
2015 88.636,45 40 
2016 160.333,78 72 
2017 674.377,25 306 
∑ 1.576.572,70 716 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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 Verifica-se que somente no ano de 2017, mais 306 alunos poderiam ser atendidos, se a 

dotação orçamentária não empenhada fosse destinada ao pagamento de mais benefícios. 

Somando-se o período analisado, resultaria em mais 716 alunos atendidos. 

 Diante de tudo o que foi apresentado, vê-se a necessidade de identificar quais campi 

do IF Sudeste MG são os mais eficientes na gestão dos recursos da ação de AE para que, a 

partir dessa identificação, possam ser explanadas as boas práticas realizadas pelos gestores a 

fim de melhorar a eficiência do programa nas unidades consideradas menos eficientes. 
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4 MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

  

 A pesquisa se dedica à identificação das boas práticas de gestão dos recursos da 

assistência estudantil do IF Sudeste MG tomando por base a eficiência. Sendo assim, por 

meio do estudo de caso, esta pesquisa proporcionará uma visão sistêmica do programa de 

assistência estudantil da autarquia em questão sendo capaz de identificar fatores que 

influenciam na eficiência dessa política pública educacional. 

Diante do exposto, a pesquisa é norteada por cinco etapas que são apresentadas na 

figura 11 da próxima página, a saber: (i) definição do método e dos indicadores com base na 

revisão do estado da técnica para análise de eficiência na gestão de recursos públicos, (ii) 

coleta de dados para quantificação dos indicadores selecionados; (iii) tratamento dos dados 

para identificar os campi mais eficientes e considerados benchmarks; (iv) coleta de dados por 

meio de entrevistas semiestruturadas para identificar as boas práticas de gestão junto aos 

gestores responsáveis pelos recursos da AE nos campi mais eficientes; (v) tratamento dos 

dados das entrevistas e estabelecimento de diretrizes para elaboração de boas práticas de 

gestão dos recursos destinados à AE e apresentação dos resultados. 
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Etapa 5 
Tratamento dos dados  
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Figura 11 - Método para a solução do problema 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

A seguir são apresentados os detalhamentos dos processos de cada etapa do método 

para a solução do problema. 
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4.1 Etapa 1: definição do método e dos indicadores para análise da eficiência 

  

 

 A primeira etapa, representada pela figura 12, é baseada na revisão do estado da 

técnica para análise de eficiência na gestão de recursos públicos na educação. 

 

Etapa 1 
Definição do método e dos 
indicadores com base na 

revisão do estado da 
técnica para análise de 
eficiência na gestão de 

recursos públicos 

 Entrada 
 

Pesquisas 
sobre desempenho de 

políticas públicas 
educacionais 

 

Processos 

 

 
Saída 

 
Confirmação do 
método DEA e 
definição dos 
indicadores de 

eficiência para a 
pesquisa com 

classificação das 
variáveis 

 

Identificação do 
método mais utilizado 

 
Levantamento de 
indicadores e seus 

vetores 

Figura 12 - Definição dos indicadores e do método DEA para análise da eficiência 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

 Nesta primeira etapa foi feito um levantamento bibliográfico de artigos que 

contemplem a eficiência nas políticas públicas direcionadas para a área da educação, tema de 

interesse desta dissertação, a fim de definir o método e os indicadores utilizados, bem como 

seus vetores para a análise da eficiência do programa de assistência estudantil. 

 Para tanto, foi utilizada a combinação das palavras “efficiency” AND “public” AND 

“education”, optando-se pela base de dados Web of Science (WoS) pois é o principal banco 

de dados de pesquisa de artigos do mundo, fornecendo conteúdo bibliográfico multidisciplinar 

de mais de dez mil revistas de alto impacto (WITTE e LÓPEZ-TORRES, 2017) e tem sido 

muito utilizado por pesquisadores com a finalidade de fazer comparações internacionais de 

publicações (AKSNES et al., 2017). 

 A partir deste levantamento, foram verificadas as palavras-chave mais utilizadas nos 

estudos para confirmação do método DEA como sendo um dos mais utilizados na mensuração 

da eficiência na educação.  

 Em seguida, os estudos relevantes, segundo classificação da base WoS, que utilizam o 

referido método, foram selecionados, a fim de destacar os indicadores similares aos 

considerados no diagnóstico do problema, bem como suas respectivas classificações quanto 

ao input ou output no sistema. Ressalta-se que essa similaridade foi especificada para cada 

indicador da pesquisa. 
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4.2 Etapa 2: coleta de dados para quantificação dos indicadores selecionados 

  

 

 A primeira coleta de dados foi realizada na segunda etapa da pesquisa conforme 

pormenorizada na figura 13. 
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Coleta de dados para 
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indicadores 

 selecionados 

 

Entrada 
 

Variáveis e 
classificação quanto ao 

vetor definidos 

 

 
Processo 

 
Levantamento dos 
dados quantitativos 

por meio de pesquisa 
documental 

 

 

Saída 
 

Dados coletados 
classificados de 

acordo com o vetor 

Figura 13 - Coleta de dados para identificação dos campi eficientes 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

 Nesta etapa, foi feita uma pesquisa documental para coletar os dados quantitativos dos 

indicadores definidos na primeira etapa pois esses dados são fundamentais para mensuração 

da eficiência das unidades acadêmicas pesquisadas.  

 Sendo assim, foram analisados os documentos disponibilizados pela organização 

pesquisada que continham as informações desejadas, segmentadas por unidade acadêmica, 

sendo observado o período investigado. Nesta etapa, fez-se importante definir as unidades 

acadêmicas averiguadas. 

 Os dados foram dispostos em tabelas anuais que apresentam as variáveis consideradas 

no estudo bem como as DMUs sob análise. 

 

 

4.3 Etapa 3: tratamento dos dados para identificar os campi mais eficientes e 

considerados benchmarks 

 

  

 Na terceira etapa, os dados foram tratados conforme pormenorizada na figura 14 a 

seguir. 
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Figura 14 - Tratamento dos dados para identificar os campi mais eficientes 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

 Nesta etapa, os dados coletados foram tratados para que as DMUs mais eficientes e 

consideradas benchmarks pudessem ser  identificadas.  

 Foi utilizado o método DEA, modelo BCC pois no setor público existem organizações 

que operam com retornos variáveis de escala (PEÑA, 2008) e as relações que se estabelecem 

no campo das políticas públicas não supõem retornos constantes de escala (FARIA, 

JANUZZI e SILVA, 2008).  

O referido modelo foi orientado ao output visto que o gestor de políticas públicas 

educacionais trabalha com o orçamento da despesa fixado pela Lei Orçamentária Anual. 

Sendo assim, a organização deve oferecer o máximo de serviço educacional possível (output) 

com os recursos disponíveis (input). 

 Os scores de eficiência foram dispostos em tabela para melhor visualização e 

comparação do resultado. 

 

 

4.4 Etapa 4: coleta de dados para identificar as boas práticas de gestão dos recursos 

da Assistência Estudantil 

  

 

 A partir da definição das unidades acadêmicas mais eficientes, passou-se à quarta 

etapa, conforme detalhado na figura 15. 
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objetivos das questões 
 

Figura 15 - Coleta dos dados a fim de estabelecer diretrizes para gestão da AE 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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 Nesta etapa foi feita a coleta de dados a fim de conhecer as práticas de gestão dos 

recursos orçamentários da assistência estudantil nos campi mais eficientes, utilizando-se para 

isto a entrevista semiestruturada.  

 Segundo Gil (2002) a entrevista possibilita ao entrevistador a análise do 

comportamento não verbal que é expressado pelo entrevistado. O tipo de entrevista utilizado 

será a semiestruturada pelo fato de permitir que se combinem perguntas abertas e fechadas e o 

pesquisador poderá optar por adicionar questionamentos não contemplados no roteiro com o 

propósito de elucidar questões que não ficaram claras podendo promover uma interação e uma 

proximidade maior entre entrevistador e entrevistado, o que possibilita respostas espontâneas 

que podem fazer surgir questões inesperadas ao entrevistador e que poderão ser de grande 

importância para sua pesquisa (BONI e QUARESMA, 2005). 

 O roteiro da entrevista semiestruturada foi elaborado com questões pertinentes ao 

assunto e categorizado por blocos segundo os objetivos a serem alcançados.  

Concomitantemente à elaboração do roteiro, procedeu-se à distribuição dos termos de 

anuência para autorização de pesquisa, apresentado no Apêndice A, que foram assinados pelo 

pesquisador e o orientador, cujo objetivo é obter o consentimento de todos os diretores gerais 

dos campi contemplados nesta pesquisa.  

 Após a autorização, foram convidados para a entrevista, os servidores cujas atividades 

possuíam vínculo orçamentário/financeiro ou de execução do PNAES nos campi considerados 

eficientes pelo menos uma vez no decorrer do período analisado. Os entrevistados que 

aceitaram o convite assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, o qual está 

exposto no Apêndice B, na data programada para a entrevista, que foi realizada com o auxílio 

de um gravador digital. 

 

  

4.5 Etapa 5: tratamento dos dados das entrevistas e estabelecimento de diretrizes 

para elaboração de boas práticas de gestão dos recursos destinados à AE e 

apresentação dos resultados 

 

  

 Após a coleta dos dados das entrevistas, passou-se à quinta etapa conforme detalhado 

na figura 16. 
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Figura 16 - Tratamento dos dados para estabelecer diretrizes de gestão 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

 Com a finalidade de identificar as melhores práticas de gestão dos recursos da 

assistência estudantil a fim de estabelecer diretrizes para gestão desses recursos, os dados das 

entrevistas coletadas na etapa anterior foram tratados por meio da análise de conteúdo que é 

considerada por Bardin (2011, p. 44) “um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição das mensagens”.  

As entrevistas foram transcritas em sua totalidade, levando em consideração o termo 

de consentimento livre e esclarecido, partindo-se então para leituras atentas dos textos 

transcritos no intuito de identificar informações importantes das entrevistas concedidas, 

comparando-as independentemente do cargo ocupado pelo servidor, tendo sido averiguadas 

eventuais informações consideradas relevantes durante o processo do tratamento dos dados. 

 Após, os resultados foram apresentados com o propósito de estabelecer diretrizes para 

elaboração de boas práticas de gestão dos recursos destinados à assistência estudantil da 

organização pesquisada. 
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5 ANÁLISE DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

 

 Esta seção apresenta a aplicação de cada uma das etapas descritas no método para 

solução do problema, a começar pela definição dos indicadores e modelo DEA a ser adotado 

na análise da eficiência do programa em questão. 

 

 

5.1 Definição dos indicadores e método DEA 

 

 

 O levantamento bibliográfico foi realizado em 28 de maio de 2019, contemplando os 

anos de 1945 a 2018, que retornou 1.080 artigos com destaque para as áreas de Business 

Economics e Education Educational Research que juntas perfazem 57,22% do total de 

publicações. Com o objetivo de refinar esse resultado, fez-se um corte temporal selecionando-

se os anos de 2014 a 2018 para a mesma pesquisa, resultando em 510 artigos publicados, 

cujas áreas de destaque se repetem com um total de 49,80% das publicações. A figura 17 

mostra a evolução do número de artigos ao longo desses últimos anos. 

 

 

Figura 17 - Número de publicações anuais do levantamento bibliográfico 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Levando em consideração o gráfico apresentado, embora seja verificada uma queda de 

6 artigos publicados quando compara-se 2018 com 2017, tem-se que o número de publicações 

sobre a eficiência no segmento da educação pública aumenta no decorrer período, realçando a 

relevância e interesse sobre o assunto tratado. 

No intuito de conhecer as cinco palavras-chave mais citadas nos artigos pesquisados, 

fez-se uso do software CiteSpace. As mesmas são listadas na tabela abaixo. 

 
Tabela 7 - Palavras-chave mais utilizadas no levantamento bibliográfico 

Palavra-chave Nº de citações % 
Efficiency 133 28,30% 

Data Envelopment Analysis/DEA 109 23,19% 
Education 89 18,94% 

Higher Education 74 15,74% 
Performance 65 13,83% 

TOTAL 470 100,00% 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

A partir da tabela em questão, confirmando o que foi explanado na fundamentação 

teórica deste estudo, depreende-se que o método mais utilizado neste levantamento 

bibliográfico é o DEA.  

Sendo assim, o referido método pode trazer fortes contribuições para a formulação de 

políticas públicas educacionais (DREW, KORTT e DOLLERY, 2015) e seus resultados 

fornecem informações valiosas para a gestão educacional e para formuladores de políticas 

públicas (JOHNES, 2014, JOHNES e TONE, 2017; NAZARKO e ŠAPARAUSKAS, 2014). 

Logo, o método DEA será utilizado para tratamento dos dados relacionados à assistência 

estudantil da organização pesquisada. 

Ainda considerando o levantamento feito, selecionou-se estudos que utilizaram o 

método DEA e que foram considerados relevantes segundo classificação da base WoS a fim 

de destacar os indicadores e suas respectivas classificações quanto ao input ou output no 

sistema. Esses estudos estão apresentados no quadro a seguir. 
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Quadro 7 - Indicadores relevantes para a pesquisa 
Vetor Variáveis Referências 

Input 

 

Despesas correntes por aluno Rocha et al. (2017) 

Despesas por aluno 
Ruiz, Segura e Sirvent (2015) e 

Agasisti (2014) 
Despesas que somadas se aproximam 
muito do orçamento anual recebido do 
governo 

Brennan, Haelermans e Ruggiero 
(2014) 

Gastos por aluno Johnson e Ruggiero (2014) 
Orçamento das universidades públicas Nazarko e Šaparauskas (2014) 

Output 

Percentual de estudantes com bolsas de 
estudos oferecidas pelo governo 

Nazarko e Šaparauskas (2014) 

Percentual de estudantes com bolsas de 
estudo oferecidas pela universidade 

Nazarko e Šaparauskas (2014) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
  

 Considerando o diagnóstico do problema, apontado na terceira seção deste estudo, 

observa-se que as variáveis inputs estão relacionadas ao orçamento e à despesa incorrida com 

alunos enquanto que as variáveis outputs estão relacionadas ao quantitativo de alunos que são 

contemplados por bolsas de estudos. Posto isto, os indicadores das referências citadas foram 

associados aos indicadores a serem utilizados neste estudo, de acordo com a similaridade, 

sendo também apresentado o vetor para cada variável, conforme observa-se no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Indicadores para a assistência estudantil 
Vetor da 
pesquisa 

Variáveis da 
pesquisa 

Variáveis da revisão 
bibliográfica Autores 

Input 

Despesas 
correntes 

empenhadas 

Despesas correntes  
por aluno 

Rocha et al. (2017) 

Despesas por aluno 
Ruiz, Segura e Sirvent (2015) 

e Agasisti (2014) 
Gastos por aluno Johnson e Ruggiero (2014) 

Output 

Número de 
benefícios 
concedidos 

Percentual de estudantes 
com bolsas de estudos 

oferecidas pelo governo Nazarko e Šaparauskas 
(2014) Percentual de estudantes 

com bolsas de estudo 
oferecidas pela universidade 

Output 

indesejável 

Diferença 
entre o valor 

orçado e 
empenhado  

Despesas que somadas se 
aproximam muito do 

orçamento anual recebido  
do governo 

Brennan, Haelermans e 
Ruggiero (2014) 

Orçamento das  
universidades públicas 

Nazarko e Šaparauskas 
(2014) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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 Para explicitar melhor essa similaridade no tocante ao input, tem-se as despesas e 

gastos por aluno e despesas correntes por aluno, sendo esta última a que mais se aproxima do 

indicador da pesquisa. Cabe evidenciar que, apesar das referências conduzirem seus estudos 

considerando as variáveis por aluno, utilizou-se neste estudo o valor total das despesas 

correntes empenhadas com a assistência estudantil, pois o número de bolsas concedidas, que 

poderia ser utilizado para conhecer o gasto incorrido por benefício, será utilizado como output 

no sistema. 

Com relação à similaridade do output, o estudo referenciado utiliza o percentual de 

alunos com bolsas de estudo e, como foi dito anteriormente, o presente estudo aborda o 

número de benefícios concedidos pois esse quantitativo é a execução física do Programa de 

AE conforme descrevem os Relatórios de Gestão do IF Sudeste MG e um aluno pode ser 

beneficiado com mais de uma modalidade da AE. 

 Nesta pesquisa o output indesejável está relacionado ao orçamento não empenhado e 

os estudos similares, tidos como referência para a definição desse indicador, utilizaram o 

somatório das despesas que se aproximou do valor orçamentário e o orçamento das 

universidades públicas. Sagarra, Mar-Molinero e Agasisti (2017) na condução da pesquisa 

feita, evidenciam que seria conveniente utilizar valores orçamentários e Rhaiem (2017) em 

uma revisão de literatura identificou o uso frequente do orçamento operacional como um 

indicador nos estudos analisados.  

 Ressalta-se que, para o indicador desta pesquisa, o valor orçado se refere ao recurso do 

orçamento público destinado a atender determinada despesa e o valor das despesas correntes 

empenhadas são valores orçamentários comprometidos frente aos compromissos assumidos. 

A diferença entre o valor orçado e empenhado com as ações de assistência estudantil, trata-se 

de crédito orçamentário não utilizado que é devolvido à Reitoria/MEC ao final do exercício 

financeiro. Supõe-se que essa diferença é um não aproveitamento da totalidade dos recursos 

orçamentários, indicando uma gestão ineficiente dos recursos da assistência estudantil, 

portanto, é considerado um produto indesejável neste processo.  

 Em vista disso, esses indicadores são de suma importância para analisar a eficiência na 

gestão dos recursos do programa de assistência estudantil pois a organização deve utilizar 

todo o recurso disponível a fim de disponibilizar o maior número de benefícios possível para 

contribuir com a permanência dos alunos até a conclusão do curso, evitando-se assim o 

desperdício de dinheiro público e a evasão por motivos financeiros. Porém, como apontado no 

diagnóstico do problema, o IF Sudeste MG não utiliza todo o recurso orçamentário 
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disponibilizado para as ações de AE o que contrasta com a informação de que nem todos os 

alunos com perfil receberam o benefício do programa. Conhecidos os indicadores para este 

estudo, primeiro objetivo específico da pesquisa, passa-se à coleta de dados quantitativos.  

  

 

5.2 Coleta de dados quantitativos relacionados aos indicadores da pesquisa 

 

 

Com base nos indicadores definidos na segunda etapa, partiu-se para a coleta de dados 

nos seguintes documentos: (i) planilhas contendo a matriz orçamentária que foram cedidas 

pela Pró-Reitoria de Administração, (ii) relatórios de execução orçamentária emitidos pelo 

sistema Tesouro Gerencial cedidos pela Diretoria de Orçamento e Finanças e (iii) Relatórios 

de Gestão que se encontram no sítio da autarquia pesquisada. 

As despesas correntes empenhadas, consideradas input, foram extraídas dos relatórios 

emitidos pelo Tesouro Gerencial. Para os dados considerados outputs indesejáveis, fez-se o 

cálculo da diferença entre valores correntes orçados, os quais se encontram na matriz 

orçamentária, e os valores das despesas correntes empenhadas, que constam no relatório do 

Tesouro Gerencial. No tocante às informações sobre o quantitativo de bolsas distribuídas pelo 

programa de AE da autarquia em questão, as mesmas foram extraídas dos Relatórios de 

Gestão sendo consideradas outputs do sistema. 

 Todos os documentos citados contêm dados sobre a assistência estudantil segmentados 

por campus para o período de 2013 a 2017, porém, para esta pesquisa, foram selecionados 

seis campi os quais estão localizados nos municípios de Barbacena, Juiz de Fora, Muriaé, Rio 

Pomba, Santos Dumont e São João del-Rei, tendo em vista o fato de que os outros quatro 

foram criados no decorrer do período analisado.  

 Em vista disso, este estudo contempla trinta DMUs, que se referem aos seis campi 

analisados pelo período de cinco anos. Dessa forma, será possível analisar se um campus no 

ano de 2013 é mais ou menos eficiente em relação a ele mesmo nos anos de 2014, 2015, 2016 

e 2017, como também se é mais ou menos eficiente que cada um dos outros campi em 2013, 

2014, 2015, 2016 e 2017. 

Por conseguinte, a tabela 8 apresenta informações sobre o orçamento de custeio 

disponibilizado para as ações de AE que foram utilizadas para cálculo do output indesejável. 
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Tabela 8 - Orçamento de Custeio da assistência estudantil (R$) 
Campus 2013 2014 2015 2016 2017 

Barbacena 1.344.902,93 1.598.622,32 1.831.667,00 1.821.954,00 1.742.150,57 
Juiz de Fora 1.347.901,92 2.043.311,44 1.804.627,00 2.176.008,00 2.596.182,62 
Muriaé 231.970,00 557.568,27 464.579,00 574.423,00 660.671,85 
Rio Pomba 1.802.831,15 1.559.946,00 1.597.053,00 1.566.996,00 1.902.533,84 
Santos 
Dumont 

191.712,00 334.196,00 353.322,00 359.017,00 466.113,15 

São João 
del-Rei 

180.368,90 315.349,00 344.193,00 337.472,00 396.575,90 

TOTAL 5.099.686,90 6.408.993,03 6.395.441,00 6.835.870,00 7.764.227,93 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
  

 A seguir, são apresentadas as tabelas anuais com os dados quantitativos das variáveis 

input, output indesejável e output. 

 
Tabela 9 - Input, Output indesejável, Output 2013 

# 
DMU Campus 

Valores 
Empenhados 

(R$) 

Diferença entre valores 
Orçados e Valores 
Empenhados (R$) 

Número de 
Benefícios 

Concedidos 
1 Barbacena 1.201.942,94 142.959,99 798 
2 Juiz de Fora 1.345.422,26 2.479,66 1480 
3 Muriaé 230.920,00 1.050,00 168 
4 Rio Pomba 1.584.819,27 218.011,88 2445 
5 Santos Dumont 189.554,50 2.157,50 329 
6 São João del-Rei 180.120,00 248,90 118 

TOTAL 4.732.778,97 366.907,93 5.338 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
  

Na tabela 9, que apresenta os dados para o ano de 2013, percebe-se que o campus que 

empenhou mais recursos e concedeu o maior número de benefícios foi o de Rio Pomba. 

Verifica-se que esse campus também foi a DMU com maior valor para o output indesejável. 

A seguir foram abordados os mesmos dados para o ano de 2014. 

 
Tabela 10 - Input, Output indesejável, Output 2014 

# 
DMU Campus 

Valores 
Empenhados 

(R$) 

Diferença entre valores 
Orçados e Valores 
Empenhados (R$) 

Número de 
Benefícios 

Concedidos 
7 Barbacena 1.598.403,11 219,21 855 
8 Juiz de Fora 2.029.213,55 14.097,89 920 
9 Muriaé 551.865,97 5.702,30 299 

10 Rio Pomba 1.302.847,11 257.098,89 297 
11 Santos Dumont 334.196,00 0,00 190 
12 São João del-Rei 306.150,00 9.199,00 166 

TOTAL 6.122.675,74 286.317,29 2.727 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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 De acordo com a tabela 10 o campus Juiz de Fora foi o que empenhou mais recursos e 

concedeu o maior número de benefícios. Verifica-se que o Campus Rio Pomba foi a DMU 

com maior valor para o output indesejável. Fato relevante a ser destacado é que o Campus 

Santos Dumont utilizou todo o recurso orçado, pois o valor de seu output indesejável foi zero. 

 A seguir são abordados os mesmos dados para o ano de 2015. 

 

Tabela 11 - Input, Output indesejável, Output 2015 

# 
DMU Campus 

Valores 
Empenhados 

(R$) 

Diferença entre valores 
Orçados e Valores 
Empenhados (R$) 

Número de 
Benefícios 

Concedidos 
13 Barbacena 1.861.488,13 -29.821,13 960 
14 Juiz de Fora 1.721.776,29 82.850,71 721 
15 Muriaé 463.073,60 1.505,40 177 
16 Rio Pomba 1.571.005,88 26.047,12 1163 
17 Santos Dumont 353.230,65 91,35 381 
18 São João del-Rei 341.050,00 3.143,00 130 

TOTAL 6.311.624,55 83.816,45 3.532 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

 Na tabela 11, tem-se que o Campus Barbacena empenhou mais recursos e Rio Pomba 

concedeu o maior número de benefícios. Verifica-se que o Campus Juiz de Fora foi a DMU 

que obteve maior valor para o output indesejável e Santos Dumont o menor valor para a 

mesma variável. Uma informação importante que deve ser analisada é o fato do output 

indesejável do Campus Barbacena possuir valor negativo.  

 O fato em questão pode ocorrer quando existe "troca" de recursos com outros campi 

ou troca de fontes orçamentárias do mesmo campus. Para o tratamento desse tipo particular de 

dado, utilizou-se seu valor modular, implicando dizer que houve um dimensionamento 

irregular do recurso, não importando se a execução orçamentária, ou seja, os valores 

empenhados, foi além ou aquém dos valores orçados. Essa situação em particular repete-se 

nos anos de 2016 e 2017.  

 As informações para o ano de 2016 são evidenciadas na tabela 12. 
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Tabela 12 - Input, Output indesejável, Output 2016 

# 
DMU Campus 

Valores 
Empenhados 

(R$) 

Diferença entre valores 
Orçados e Valores 
Empenhados (R$) 

Número de 
Benefícios 

Concedidos 
19 Barbacena 1.696.568,25 125.385,75 1203 
20 Juiz de Fora 2.354.655,16 -178.647,16 996 
21 Muriaé 569.903,01 4.519,99 305 
22 Rio Pomba 1.451.896,30 115.099,70 971 
23 Santos Dumont 359.016,50 0,50 345 
24 São João del-Rei 333.390,00 4.082,00 264 

TOTAL 6.765.429,22 70.440,78 4.084 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

 Na tabela 12 apresentada, o Campus Juiz de Fora foi a DMU que mais empenhou 

recursos para a AE e também sendo o único campus cujo output indesejável obteve valor 

negativo. O Campus Barbacena é o que concedeu maior número de benefícios e o Campus 

Santos Dumont devolveu apenas R$ 0,50 de seu recurso orçamentário do exercício de 2016. 

 A tabela 13 apresenta os dados para o ano de 2017. 

 

Tabela 13 - Input, Output indesejável, Output 2017 

# 
DMU Campus 

Valores 
Empenhados 

(R$) 

Diferença entre valores 
Orçados e Valores 
Empenhados (R$) 

Número de 
Benefícios 

Concedidos 
25 Barbacena 1.563.504,46 178.646,11 1162 
26 Juiz de Fora 2.517.099,23 79.083,39 1197 
27 Muriaé 672.950,54 -12.278,69 337 
28 Rio Pomba 1.526.818,96 375.714,88 1064 
29 Santos Dumont 466.720,45 -607,30 305 
30 São João del-Rei 355.530,87 41.045,03 197 

TOTAL 7.102.624,51 661.603,42 4.262 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

 Para o ano de 2017, a DMU que mais empenhou recursos e concedeu mais benefícios 

foi o Campus Juiz de Fora entre os campi analisados. O Campus Rio Pomba devolveu o maior 

valor de recursos orçamentários e Santos Dumont, como nos anos de 2014, 2015 e 2016, 

obteve output indesejável mais próximo de zero. 
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5.3 Tratamento dos dados quantitativos para identificar os campi mais eficientes 

 

 

Somente investigar as variáveis cujos valores estão dispostos em tabelas segmentadas 

anualmente, não expõe qual DMU é mais eficiente sendo necessário mensurá-la via DEA.  

Por isso, os dados coletados alimentaram o Sistema Integrado de Apoio à Decisão 

(SIAD) que foi configurado para tratar os dados considerando o modelo clássico BCC sob a 

ótica output.  

Para tratar o output indesejável, foi utilizada a abordagem INP, que o considera input 

no sistema. Dessa forma, tem-se neste estudo dois inputs, sendo eles os valores empenhados e 

a diferença entre valores orçados e empenhados, e um output que é o número de benefícios 

concedidos. Os scores de eficiência são apresentados na tabela a seguir, contemplando o 

segundo objetivo específico da pesquisa. 

  

Tabela 14 - Eficiência do programa de assistência estudantil no IF Sudeste MG 

Campus 2013 2014 2015 2016 2017 Média 
Barbacena 0,44 1,00 0,75 0,63 0,52 0,67 

Juiz de Fora 1,00 1,00 0,43 0,70 1,00 0,83 
Muriaé 0,60 0,43 0,31 0,43 0,40 0,43 

Rio Pomba 1,00 0,15 0,79 0,49 0,45 0,58 
Santos Dumont 1,00 1,00 1,00 1,00 0,59 0,92 

São João del-Rei 1,00 0,35 0,27 0,55 0,34 0,50 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

 Consoante o observado na tabela 14, a DMU que apresentou eficiência relativa com 

maior frequência foi o Campus Santos Dumont por quatro anos seguidos e o Campus Muriaé 

se mostrou menos eficiente por não apresentar valor de eficiência igual a 1,00 em nenhum dos 

anos. Levando-se em consideração a média do score de eficiência do período, tem-se o 

Campus Santos Dumont como a unidade mais eficiente, seguido dos Campi Juiz de Fora, 

Barbacena, Rio Pomba, São João del-Rei e Muriaé.  

 As entrevistas semiestruturadas são analisadas seguidamente com o propósito de 

identificar as melhores práticas de gestão dos recursos orçamentários. 
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5.4 Coleta de dados para identificação das boas práticas de gestão 

 

 

Para a identificação das boas práticas de gestão, foi elaborado o roteiro de entrevistas 

categorizado por blocos segundo seus objetivos conforme apresentado no Apêndice C. 

 Após o consentimento dos diretores que assinaram o termo de anuência, foram 

selecionados para as entrevistas, os servidores cujas atividades possuíssem vínculo 

orçamentário/financeiro ou de execução do PNAES nos campi considerados eficientes pelo 

menos uma vez no decorrer do período analisado. 

 O convite para participação da entrevista se deu por meio de contato por e-mail, 

momento em que foi feita a apresentação da pesquisadora e foram informados os objetivos do 

estudo. Após o aceite por parte do servidor a ser entrevistado, deu-se a conhecer o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que foi assinado na data e local programados para a 

entrevista e realizada com o auxílio de um gravador digital. 

 

 

5.5 Tratamento dos dados das entrevistas semiestruturadas 

 

 

Nesta fase, as entrevistas realizadas foram transcritas, na íntegra, cada qual em um 

documento organizado de acordo com o Roteiro de Entrevistas. A identificação dos referidos 

documentos se deu, não pelo nome do entrevistado, mas de acordo com o quadro 9 

apresentado. 

 

Quadro 9 - Identificação dos entrevistados 
Identificação do 

Entrevistado 
Função ou Cargo ocupado Apêndice 

E1 Assistente Social D 
E2 Assistente Social E 
E3 Assistente Social F 
E4 Coordenador de Assistência Estudantil G 
E5 Coordenador de Orçamento e Finanças H 
E6 Coordenador de Orçamento e Finanças I 
E7 Coordenador de Orçamento e Finanças J 

E8 
Responsável pelo Departamento de 

Administração e Planejamento 
K 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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 Na transcrição, optou-se por corrigir a informalidade das entrevistas a fim de tornar a 

análise mais efetiva. Ressalta-se que as correções não trouxeram prejuízos para a análise do 

conteúdo das mesmas, pois a semântica não foi alterada. Optou-se também por suprimir os 

nomes das cidades citadas pelos entrevistados e os nomes de servidores citados foram 

substituídos por pronomes pessoais evitando-se assim uma possível identificação direta do 

entrevistado, conforme estabelecido no termo de consentimento livre e esclarecido. 

Para tratar os dados procurou-se traçar a linha de raciocínio entre os entrevistados 

ocupantes de cargos administrativos, que são responsáveis pela execução orçamentária e 

financeira, e os servidores responsáveis pela seleção de alunos beneficiados pelo PNAES. Os 

resultados são apresentados a seguir. 

 

 

5.5.1 Seleção dos alunos beneficiários do programa 

 

 

No tocante à algumas modalidades de benefícios concedidos, os entrevistados 

destacam que a bolsa moradia é destinada aos alunos que residem em outra cidade, pois não 

são todos os campi que dispõem de alojamentos e os que dispõem, não estão com essas 

instalações liberadas para funcionamento atualmente; o auxílio transporte beneficia o aluno 

que mora em bairros distantes, pois muitos deles vinham à pé para a escola por não ter 

condições de pagar uma passagem de ônibus urbano; o auxílio alimentação, que em alguns 

campi dá acesso gratuito ao refeitório próprio, beneficia muitos alunos que estudam em 

período integral e a bolsa manutenção é considerada um reforço a mais para o aluno adquirir 

materiais que julgar serem necessários (E6, linhas 10 a 14, 18; E4, linhas 9 a 13). 

No que concerne ao perfil dos alunos a quem o auxílio da AE é destinado, houve um 

padrão nas respostas dos entrevistados que relatam a condição socioeconômica vulnerável 

como perfil do público alvo do programa. O entrevistado E3 (linhas 128 a 131) informa que 

para ter acesso ao programa, o aluno precisa ter renda familiar de até 1,5 salário per capita 

havendo outros fatores a serem levados em consideração, porém o entrevistado não os 

detalha. Sobre esses outros fatores, E6 (linhas 56 a 58) acrescenta que após o edital, é feita 

uma avaliação pelas assistentes sociais de acordo com critérios predeterminados por essas 

profissionais a fim de averiguar quais alunos serão contemplados pelo programa. 
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Ao serem questionados sobre o edital de seleção dos alunos, os servidores atuantes no 

setor administrativo sabem da existência de tal documento, mas não têm conhecimento de 

como são elaborados e quanto à divulgação, informam apenas que é disponibilizado no site 

dos campi (E5, linhas 12 a 14; E6, linhas 61 e 62; E7, linhas 47 e 48; E8, linhas 54 e 55). Já 

os servidores que exercem as atividades de execução do PNAES, como esperado, expressam 

mais detalhes sobre a elaboração e divulgação do edital.  

O entrevistado E4 ressalta a importância do edital quando fala que o documento 

direciona todo o processo de seleção dos alunos em vulnerabilidade socioeconômica (E4, 

linhas 98 e 99). Os entrevistados E1 (linhas 128 e 129), E2 (linha 71), E3 (linha 134) e E4 

(linha 100) afirmam que o edital é feito pelo grupo de assistentes sociais do IF Sudeste MG. 

E3 (linhas 138 a 141) diz que os editais dos campi, por serem elaborados pelo grupo de 

assistentes sociais, se tornam um documento único, sendo diferenciado pelos valores das 

bolsas de acordo com a realidade local e pelo número de vagas a serem disponibilizadas. De 

acordo com E2 (linhas 79 e 80) a reunião das assistentes sociais acontece quando há uma 

mudança maior nos editais, do contrário, os editais se diferem pelas datas do cronograma. E1 

(linhas 128 a 130) corrobora que o grupo se reúne quando há alterações substanciais a serem 

feitas, sendo apreciado ao final pela procuradora que atua na organização. 

Sobre a divulgação do edital, E2 (linhas 72 a 75) destaca que são feitos panfletos os 

quais são entregues no período de matrícula, são feitas visitas em sala de aula no início do ano 

e na aula inaugural a fim de promover as ações da AE do campus. Conforme o que diz E4 

(linhas 104 a 107), o edital é divulgado pelo Setor de Comunicação na página do Facebook, 

na página oficial e por meio de cartazes que são espalhados pelo campus. O mesmo 

entrevistado cita que atualmente o campus conta com 1.900 alunos matriculados e percebeu-

se que uma das postagens no Facebook obteve aproximadamente 2.000 acessos (E4, linhas 

108 a 110) o que evidencia ser um importante meio de comunicação do campus. 

O entrevistado E5 (linhas 20 a 26) acredita que é importante, durante a divulgação do 

vestibular do IF Sudeste MG, comunicar à sociedade que a organização possui ações que têm 

por finalidade assistir ao aluno, ressaltando que, se isso não existe, seria mais uma maneira de 

dar a conhecer o PNAES. E8 (linhas 62 a 64) afirma que no campus onde atua, o edital é 

divulgado no site institucional, nos quadros de avisos e as assistentes sociais passam nas salas 

informando sobre as bolsas de assistência estudantil. 

Os servidores que executam o PNAES esclarecem que todos os alunos que são público 

alvo do programa tomam conhecimento do edital. E4 (linhas 128 a 134) se preocupa inclusive 
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com a situação social dos moradores das cidades circunvizinhas ao campus e atesta essa 

informação com números quando diz que mais ou menos 50% dos alunos matriculados 

entregam a documentação ao setor responsável com o intuito de solicitar os benefícios, 

justificando a procura pelo fato da escola receber muitos alunos de pequenas cidades 

localizadas ao redor e também da zona rural, por ser o perfil acadêmico do campus. De acordo 

com a percepção de E3 (linhas 153 a 158), os alunos tomam conhecimento do edital por causa 

da sua divulgação no site do campus, sendo possível o acesso a partir do laboratório de 

informática ou da biblioteca da escola. 

Adentrando na seara da documentação, E2 (linhas 90 a 92) está atenta à questão do 

indeferimento por motivo de documentação incompleta alegando que os alunos não entendem 

da documentação necessária para a comprovação da renda. Percebe-se que o aluno possui o 

perfil, mas pelo fato de não entregar toda a documentação necessária, o benefício não pode ser 

concedido, evitando-se assim eventuais contratempos junto ao Setor de Auditoria do campus 

(E2, linhas 92 a 94). 

Os entrevistados E1 e E3 se preocupam com as grandes filas formadas para entrega de 

documentos (E1, linha 168; E3, linhas 165 e 166). E1 (linhas 175 a 179) relata que nos dois 

últimos anos, o período para entrega de documentos do técnico integrado foi separado da 

graduação, não tendo causado transtornos, mesmo assim houve um volume maior de alunos 

que deixaram para entregar a documentação no último dia. 

E3 (linha 165, 181 e 182) explica que as filas começam a se formar por volta de 6h30, 

e se refere a elas como as “famosas filas do INSS”, com tempo médio de espera de 3 horas. O 

entrevistado E3 (linhas 176 a 179) ressalta ainda que no ato da inscrição é feito um checklist 

de toda a documentação que está sendo entregue pelo aluno, tornando o trabalho moroso e 

desgastante, mas é uma forma de evitar a eliminação de pelo menos metade dos candidatos, 

que são orientados a respeito dos documentos incompletos e têm a chance de entregar 

posteriormente desde que dentro do período de inscrição para o programa. 

Os entrevistados E1 (linha 193), E2 (linha 103), E3 (linhas 163 e 164) e E4 (linhas 139 

a 141) enfatizam que no período de entrega de documentos, seus respectivos campi 

disponibilizam servidores para ajudar a receber os documentos. E2 (linhas 103 a 110) afirma 

que para receber e conferir os documentos é necessário que o servidor disponibilizado tenha 

um determinado perfil, sendo o mesmo treinado para conferir as informações básicas, não 

entrando, portanto, na particularidade de cada aluno já que a análise é feita exclusivamente 

pelas assistentes sociais. Os servidores responsáveis pela execução financeira não souberam 
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informar se seus respectivos campi dispõem de algum servidor ou funcionário terceirizado 

para ajudar as assistentes sociais no recebimento dos documentos durante o período 

estipulado pelo edital (E6, linhas 85 a 87; E7, linha 69; E8, linha 69). 

Indagados sobre a tempestividade da elaboração do edital, considerando o período 

letivo, os entrevistados que executam o PNAES informaram que são elaborados a tempo. O 

entrevistado E4 (linhas 118 a 120) relata que ao tomar conhecimento do valor orçamentário 

para o ano seguinte, faz uma reunião com o Serviço Social para definir o número de vagas 

para cada modalidade ofertada.  

Já um servidor atuante no setor administrativo não soube responder (E8, linha 59), e os 

demais afirmam que não, tendo por justificativa o pagamento retroativo das bolsas (E6, linha 

68; E7, linhas 53 e 54). Nesta perspectiva, E6 (linhas 66 a 68, 74 e 75) informa que o edital 

poderia ser publicado em fevereiro, pois a análise socioeconômica é demorada e quando o 

Setor Financeiro começa a realizar os pagamentos já se passou o primeiro semestre, correndo-

se o risco de o aluno parar de estudar por falta de apoio financeiro.  

Ainda sobre o assunto, E7 (linhas 57 a 59) acrescenta que se o edital fosse tempestivo 

não haveria que se falar em pagamento retroativo, pois para um aluno carente, que necessita 

da bolsa, metade de um ano é um período de tempo considerável. 

Quando questionados se todos os alunos em condição de vulnerabilidade são 

contemplados pelas ações de AE, a maioria dos entrevistados levou em consideração a 

disponibilidade orçamentária (E1, linha 208; E2, linha 113; E3, linha 192; E4, linha 144; E5, 

linha 69). Um dos servidores ocupantes de cargos administrativos não soube responder (E8, 

linha 73) e os outros dois disseram acreditar que sim (E6, linha 90; E7, linhas 72 e 73). Em 

outro bloco, E2 (linhas 196 a 198) evidencia que quando se fala em assistência estudantil, 

tem-se em mente somente os auxílios, mas o entrevistado lembra que essa assistência também 

é prestada pela psicologia e pela pedagogia por meio de orientação educacional. 

Nesta perspectiva, o entrevistado E7 (linhas 72 a 80) diz acreditar que todos os alunos 

que solicitam o auxílio da assistência estudantil recebem, pois existem alguns que 

aparentemente não têm uma condição social ruim e são contemplados, porém ressalta que a 

realidade só é conhecida ao consultar os documentos, pois a análise é realizada pelas 

assistentes sociais.  

Percebeu-se que as ações de AE no IF Sudeste MG são dirigidas para os estudantes em 

baixa condição socioeconômica. Para esses alunos acessarem o programa, os servidores 

deixam claro que é necessário entregar documentos específicos em datas determinadas pelo 
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edital que é elaborado pelo grupo de assistentes sociais do IF Sudeste MG, diferenciando-se 

entre os campi apenas na questão dos prazos, modalidades e valores de bolsas. A divulgação 

desses editais varia de acordo com cada campus, tornando-se público por meio do Facebook, 

site institucional, panfletos, cartazes espalhados nos quadros de aviso e os alunos são 

informados também no início do período letivo e na aula inaugural. 

As assistentes sociais atuantes nas ações do PNAES relatam que os alunos possuem 

dificuldade de compreensão dos documentos necessários para a inscrição no processo seletivo 

do programa, apesar de no edital conter toda a explicação sobre eles.  

Sobre o período de entrega de tais documentos, o edital de um dos campi prevê datas 

diferenciadas para os alunos matriculados nos cursos técnicos e para os alunos matriculados 

na graduação, a fim de minimizar o transtorno causado pelas grandes filas formadas nos 

últimos dias do prazo para entrega. Percebe-se que alguns campi disponibilizam servidores 

para ajudar no recebimento de documentos, sendo que em um deles, esse servidor possui um 

perfil específico e é treinado pela assistente social para fazer uma conferência básica dos 

documentos. 

E1 (linhas 383 a 385) ressalta que poderia ser estudada uma forma de o aluno que já 

faz a solicitação de benefícios anualmente apresentar uma documentação somente para 

revalidar o pedido, aperfeiçoando assim um procedimento no programa de AE. 

Com relação à tempestividade dos editais, foi relatado que as assistentes sociais de 

alguns campi levam em consideração o início do período letivo, mas, mesmo assim, pela 

demora nas análises de documentos ocasionada pela grande demanda, os pagamentos são 

feitos meses depois, sendo realizados de forma retroativa e a partir daí com regularidade 

mensal. Na opinião dos servidores que executam o PNAES que foram entrevistados, as ações 

de AE não contemplam todos os estudantes que necessitam, sendo interessante destacar que, 

nesta perspectiva, os entrevistados em geral entendem que as ações de AE convergem 

exclusivamente para questões financeiras. 

 

 

5.5.1.1 Editais nos campi pesquisados 

 

 

Durante a realização das entrevistas, verificou-se a necessidade de analisar os editais 

emanados por cada campus. As informações pertinentes aos editais, que se encontram no 

quadro 10, se referem aos documentos publicados em 2017. 
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Quadro 10 - Modalidades ofertadas nos editais de 2017 

Modalidade 
Campi do IF Sudeste MG 

Barbacena Juiz de Fora Muriaé Rio Pomba Santos Dumont 
São João 
del-Rei ∑ 

Alimentação 

Nº vagas 450 Não disponível - 180 - - 

630 Valor 
Gratuidade 
Refeitório 

Gratuidade 
Refeitório 

- 
Gratuidade 
Refeitório 

- - 

Período Até 12 meses Jun/17 a mai/18 - Duração Curso - - 

Manutenção 
Nº vagas 350 Não disponível 60 285 80 115 

890 Valor R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 170,00 R$ 230,00 R$ 220,00 
Período Até 12 meses Jun/17 a mai/18 Até 10 meses Até 2 semestres Até 2 semestres Até 2 semestres 

Material 
didático 

Nº vagas - - - 150 - 100 

250 Valor - - - 
Até 500 cópias 
por semestre 

- 
Até 150 cópias 
por semestre 

Período - - - Duração Curso - Até 2 semestres 

Moradia 
Nº vagas 150 Não disponível 10 75 - 10 

245 Valor R$ 230,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 180,00 - R$ 250,00 
Período Até 12 meses Jun/17 a mai/18 Até 12 meses Duração Curso - Até 2 semestres 

Transporte2 
Nº vagas 200 Não disponível 10 100 30 - 

340 Valor R$ 150,00 Reembolso Reembolso Reembolso Reembolso - 
Período Até 12 meses Jun/17 a mai/18 Até 10 meses Até 2 semestres Até 2 semestres - 

Uniforme 
Nº vagas - - - 1203 - - 

120 Valor - - - Uniforme - - 
Período - - - Anual - - 

Total bolsas concedidas 1.150 Não disponível 80 910 110 225 2.475 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018)

                                                 

2 Todos os campi que ofertam a modalidade Transporte exigem, para o reembolso do valor gasto, a comprovação por meio de documento fiscal ou recibo emitido pela 
empresa de transporte. 
3 60 kits de uniforme foram para alunos do 1º ano do curso Técnico Integrado e 60 conjuntos de 2 camisas foram para alunos do 2º e 3º anos do curso Técnico Integrado. 
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O edital do Campus Juiz de Fora informa que o número de vagas ofertadas seria 

divulgado em documento específico quando da definição da disponibilidade orçamentária, 

todavia, não foi encontrado tal documento específico. Depreende-se a partir do quadro 10 que 

o Campus Barbacena é o que oferta o maior número de vagas representando 46,46% do total, 

seguido do Campus Rio Pomba que representa 36,77%. O Campus Muriaé tem a menor 

representatividade entre os campi analisados, apresentando 3,23% do total de vagas 

disponíveis. A modalidade com maior número de bolsas é a Manutenção, com 35,96% do 

total, seguida da modalidade Alimentação que perfaz 25,45%. A menor representatividade se 

dá na modalidade Uniforme, com 4,85% do total de vagas ofertadas. 

Com relação à diversidade dessas modalidades, o Campus Rio Pomba oferece 6 

modalidades, seguido dos Campi Barbacena e Juiz de Fora com 4 modalidades, sendo o 

Campus Santos Dumont o que oferta 2 modalidades, o menor número entre os campi 

analisados. Importante evidenciar também que o Campus Rio Pomba é o único que oferta as 

modalidades Alimentação, Material Didático e Moradia pelo prazo de duração do curso em 

que o aluno está matriculado. Sendo assim, entende-se que o edital analisado, dispõe somente 

do quantitativo das novas vagas havendo, portanto, mais bolsas ofertadas no ano de 2017 

quando considerados os alunos contemplados em editais anteriores. Verifica-se também que 

os campi oferecem os benefícios para os dois semestres letivos de 2017, com exceção do 

Campus Juiz de Fora, que oferta para um período de 12 meses contados a partir de junho de 

2017 a maio de 2018. É relevante destacar os prazos divulgados nos editais, comparando-os 

com o início do período letivo, conforme verifica-se no quadro a seguir. 

 
Quadro 11 - Cronograma da assistência estudantil para o ano de 2017 

Campus 

Início do 
período 
letivo 

Publicação 
do edital 

Prazo para 
análise 

documental 

Divulgação 
do resultado 

final 

Primeiro 
pagamento 
das bolsas 

Barbacena 01/02 06/02 06/03 a 19/05 01/06 04/08 
Juiz de Fora 27/03 03/04 19/04 a 26/05 12/06 04/08 

Muriaé 02/02 08/03 27/03 a 18/05 01/06 04/07 

Rio Pomba 
06/024 e 
15/025 

01/02 13/03 a 18/05 31/05 03/07 

Santos Dumont 02/02 27/01 23/02 a 24/03 03/04 08/05 
São João 
del-Rei 

06/03 07/04 24/04 a 19/05 29/05 07/07 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

                                                 

4 Cursos Técnicos 
5 Cursos de Graduação 
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Com base no quadro 11, observa-se que os Campi Rio Pomba e Santos Dumont 

publicaram seus editais antes do início do período letivo e que o Campus Muriaé foi o que 

publicou o edital somente 34 dias corridos após o início do período letivo, sendo considerado 

o maior prazo, seguido do Campus São João del-Rei com 32 dias. 

O prazo médio para análise documental no decorrer do processo seletivo do programa 

é de 47 dias corridos. O campus com maior lapso temporal foi Barbacena, contando 74 dias 

corridos, seguido do Campus Rio Pomba com 66 dias e o campus com menor prazo é São 

João del-Rei, com 29 dias corridos.  

Com relação ao prazo desde o início do período letivo até a divulgação do resultado, a 

média entre os campi foi de 96 dias corridos, sendo o Campus Barbacena com maior período, 

totalizando 120 dias, seguido do Campus Muriaé com 119 dias, e o Campus Santos Dumont 

obteve o menor prazo, que foi de 60 dias. 

No que se refere ao prazo desde o início do período letivo até o pagamento dos 

primeiros benefícios, tem-se que o Campus Barbacena possui o maior prazo, com 184 dias, 

seguido do Campus Muriaé com 152 dias, Campus Rio Pomba com 147 dias, Campus Juiz de 

Fora com 130 dias, Campus São João del-Rei com 123 dias e Campus Santos Dumont com 95 

dias, o que perfaz uma média de 139 dias corridos. Importante lembrar que os Relatórios de 

Gestão de 2016 e 2017 propõem como meta a agilização do processo de seleção do programa 

e como indicador o número de dias úteis entre a matrícula e o resultado do processo de 

seleção do programa. 

Ressalta-se que entre o prazo final para análise documental pelas assistentes sociais, 

até a divulgação do resultado final, cada campus prevê prazos para recursos, e que os campi 

Juiz de Fora e Santos Dumont, de acordo com o Relatório de Gestão referente ao ano de 2017, 

possuem dois editais anuais, sendo que neste comparativo, levou-se em consideração o 

primeiro edital publicado, já que o período de concessão se dá por dois semestres. 

Após a abordagem sobre os editais da assistência estudantil dos campi do IF Sudeste 

MG, passa-se aos dados sobre os benefícios concedidos nos campi pesquisados.  
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5.5.2 Recursos destinados ao Programa de Assistência Estudantil 

 

 

Primeiramente, questionou-se os entrevistados se a gestão do recurso e a seleção dos 

alunos são fases distintas do programa na organização. O entrevistado E7 (linhas 84 a 86) 

versa que esses momentos são interligados e que a gestão do recurso orçamentário é realizada 

antes, durante e depois da seleção dos alunos a serem beneficiados. No entendimento de E8 

(linhas 77 a 79) a gestão do recurso e a seleção de alunos se misturam, pois, a verba só é 

aplicada quando há alunos a serem contemplados. 

Para E6 (linhas 97, 98 e 112) a gestão do recurso no campus depende do valor 

orçamentário repassado pelo MEC, que varia de acordo com o número de alunos matriculados 

na organização. Ainda na sua percepção, além da seleção dos alunos, as assistentes sociais 

também fazem a gestão do recurso (E6, linhas 99 e 100). 

E3 (linhas 236 a 240) acredita que há uma disparidade entre a gestão orçamentária e a 

execução das ações de AE e para evitar isso, deve-se manter um diálogo entre as partes, 

inclusive conhecer a realidade local e social. Ainda no entendimento de E3 (linhas 244 a 248) 

o campus possui a administração dos recursos orçamentários e não a gestão. Conforme 

destaca E2 (linhas 119 a 122), a gestão do recurso e a seleção dos alunos são feitas pelo 

Serviço Social, que tem a autonomia para definir o valor para cada modalidade que consta no 

edital. E2 (linhas 122 e 123) evidencia que é muito importante ter a experiência da gestão para 

entender como é executado todo o processo do PNAES no campus em que atua. 

Ao serem indagados sobre o conhecimento de todo o processo de gestão dos recursos 

desde a liberação do orçamento até o momento em que é feito o pagamento aos alunos, 

passando inclusive pela seleção dos alunos, com exceção do entrevistado E2 (linha 128), 

verifica-se que os servidores que trabalham no Serviço Social não conhecem a rotina dos 

servidores que atuam na administração e vice-versa. 

E1 (linhas 222 e 223) diz que a administração informa o valor total disponível para as 

bolsas de AE. Logo após, o Serviço Social faz os cálculos de quantas bolsas serão distribuídas 

e qual o valor de cada modalidade, porém o entrevistado relata que não se sente apto a 

informar a destinação de cada centavo do orçamento para a AE, já que só toma conhecimento 

sobre o valor que foi destinado para as bolsas dos alunos (E1, linhas 223 a 227). 

Na visão de E4 (linhas 182 a 189) a verificação da documentação entregue pelos 

alunos é feita exclusivamente pelas profissionais do Serviço Social e logo após a divulgação 
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do resultado definitivo, a Coordenação Geral de Assistência Estudantil toma conhecimento da 

lista de alunos selecionados, a qual será assinada e enviada ao Setor Financeiro para 

realização do pagamento. 

O entrevistado E5 (linhas 52 a 56) tem conhecimento do momento em que a Reitoria 

libera o recurso da AE para o campus, mas o planejamento e as prioridades não são 

conhecidos por ele, pois o mesmo somente executa as ações que a Coordenação Geral de AE 

determina. Assim como E5, o entrevistado E7 (linhas 91 a 95) relata ter conhecimento das 

ações que são executadas pelo financeiro, tais como empenhar, liquidar, lançar os dados 

bancários dos alunos no sistema e realizar o pagamento, todavia afirma que nunca participou 

do processo de seleção desses alunos beneficiários. 

Os entrevistados relatam também que o valor orçamentário disponibilizado para essas 

ações em seus campi não é suficiente para atender todos os alunos que solicitam auxílio. 

Percebe-se também que nem todos os entrevistados têm conhecimento sobre os critérios 

adotados para a distribuição do orçamento entre os campi do IF Sudeste MG. 

Neste diapasão, E1 (linhas 229 a 239) acredita que o orçamento de seu campus é 

definido de acordo com o número de alunos matriculados e que no decorrer dos anos, o valor 

caiu, não sendo suficiente para o pagamento de bolsas a todos os alunos que têm perfil para 

receber. Para E3 (linhas 266 e 267) a demanda pelos auxílios é muito maior do que o valor 

disponível para as bolsas, sendo assim, o campus em que atua possui uma lista de alunos 

excedentes. 

De acordo com a percepção de E2 (linhas 128 a 133 e 146) o valor orçamentário, que é 

definido pelo MEC, vem aumentando com o passar dos anos, fato comprovado por meio do 

acompanhamento que o entrevistado faz da Matriz Orçamentária do IF Sudeste MG. E2 

(linhas 137 a 143) afirma que, por desejar entender como são feitos os cálculos da distribuição 

do valor orçamentário para a organização, estudou a Matriz Orçamentária que foi 

disponibilizada, chegando à conclusão de que os cálculos são feitos tomando por base o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o número de matrículas de um ou dois anos 

antes, se atentado para o fato de que foram abertos dois novos cursos e a Matriz não leva em 

consideração as matrículas do ano corrente, prevendo, portanto, um aumento ainda maior na 

demanda para este ano. 

E4 (linhas 195 a 209) informa que o valor do orçamento para a AE no campus é 

passado pela Diretoria Administrativa, tendo afirmando que estabilizou de 2017 a 2019 após 
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um corte de aproximadamente 50% de 2016 para 2017, porém o valor não é suficiente para 

atender todos os alunos, haja vista os alunos que têm perfil e estão na lista de espera.  

Ao contrário de E4, o entrevistado E5 (linhas 59 a 70), por acompanhar a execução 

orçamentária do campus, declara que a AE foi um dos programas que tiveram aumento no 

valor orçamentário durante o passar dos anos, mas conclui dizendo que esse quantitativo não é 

suficiente para atender toda a demanda, pois todos os anos há uma lista de alunos carentes 

aguardando a liberação de mais recursos. 

Para E8 (linhas 96 e 97), nos anos em que acompanhou o orçamento da AE, o valor 

não foi suficiente, sendo necessária a utilização de recursos de funcionamento da organização 

para terminar de pagar os alunos que participaram de um edital de seleção. No seu 

entendimento, o valor vem diminuindo, todavia conclui que não sabe ao certo se realmente 

esse valor orçamentário vem caindo ou se a demanda está aumentando fazendo com que o 

orçamento não seja suficiente. 

Para comprovar o aumento orçamentário do campus em que atua, E6 (linha 119) diz 

ser necessário fazer um levantamento para saber a proporção no decorrer do período. O 

entrevistado afirma que houve um aumento considerável de 2009 a 2018, destacando apenas 

que houve um corte no ano de 2016, mas alega não lembrar se mesmo assim o valor foi menor 

que no ano anterior (E6, linhas 120 a 122).  

E6 (linhas 126 a 130) se atenta para o fato de que com a crise econômica de 

2016/2017 muitos pais de alunos ficaram desempregados ocasionando um aumento na 

demanda e consequentemente um aumento do número de alunos com perfil que ficaram sem 

receber o auxílio, portanto, mesmo com o acréscimo orçamentário naqueles anos, o valor não 

foi suficiente para cobrir toda a demanda. E6 (linhas 230 a 232) ainda ressalta que o atual 

governo federal está atento aos resultados, que o orçamento começará a ser definido não 

somente em função do número de alunos matriculados, mas também pelo número de alunos 

que se formam e que há cursos no campus que formam apenas um aluno e, se depender disso, 

o valor da disponibilidade orçamentária pode cair muito (E6, linhas 226 a 232). 

E7 (linhas 98 a 116) afirma que houve um aumento do orçamento, o qual considera o 

número de matrículas de anos anteriores, sendo relevante levar em consideração a questão da 

suficiência ou não de recursos que está atrelada em grande parte à opinião das assistentes 

sociais, pois na perspectiva delas o valor nunca é suficiente, apesar de observar que ao final 

dos anos sempre há devolução de orçamento por problema na estimativa dos valores 

necessários para cobrir os gastos com a AE. Para o entrevistado a distribuição orçamentária 
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ficou mais organizada quando, a partir de 2017, o Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 

foi desmembrado, dividindo-se o valor da ação da AE em dois, um destinado ao pagamento 

de pessoa jurídica, tais como aquisição de vale transporte e alimentação, e o outro destinado 

exclusivamente ao pagamento de pessoa física, ou seja, o pagamento das bolsas de assistência 

estudantil (E7, linhas 115 a 126). 

Em nenhum dos campi os alunos são consultados sobre o valor das bolsas (E1, linha 

241; E2, linha 148; E3, linha 278; E4, linha 211; E7, linha 128). E2 (linhas 150 a 152) 

informou que para o ano de 2019 o setor está planejando fazer uma pesquisa entre os alunos 

para saber se o valor dos auxílios está atendendo. Nessa mesma linha E3 (linhas 252 a 262) 

acredita que é importante dialogar com os alunos, que são o foco das ações de AE, para saber 

o que eles pensam sobre as modalidades ofertadas pelo edital. 

No tocante ao valor e número de bolsas distribuídas, E1 (linhas 244 a 252) diz que 

chegou a fazer pesquisas informais com alunos para saber se estavam atendendo as 

necessidades, tendo feito também pesquisa de mercado sobre a média do aluguel cobrado na 

cidade a fim de estimar o valor da bolsa moradia. 

E3 (linhas 281 a 287) afirma que para a definição dos valores das bolsas existe um 

diálogo junto à Direção Geral do campus. Já na percepção de E5 (linhas 73 e 74) quem define 

o quantitativo e valores dos auxílios é a Pró-Reitoria de Extensão junto com as Coordenações 

de Assistência Estudantil. Assim como E5, o entrevistado E6 (linhas 133 a 134) afirma que os 

valores e o quantitativo são definidos pela Pró-Reitoria de Extensão. 

Para E7 (linhas 131 a 134) os valores das bolsas se mantêm há vários anos e o 

quantitativo das mesmas é definido pelas assistentes sociais tomando por base número de 

alunos carentes de anos anteriores. 

Sobre o período de concessão das bolsas, não há uma uniformidade entre os campi. 

Em um dos campi as bolsas alimentação, moradia e material didático são liberadas pelo prazo 

de duração do curso. E1 (linhas 263 e 264) afirma que se houver mudança na condição 

socioeconômica do aluno, ele tem a obrigação de comunicar o setor responsável. E2 (linhas 

161 e 162) e E4 (linhas 136 a 139) dizem que não há uma reavaliação da condição 

socioeconômica do aluno que é beneficiado pelas bolsas com prazo de duração do curso, mas 

a grande maioria deles entra com pedido de bolsas que são liberadas anualmente, o que acaba 

acarretando a reavaliação indireta do mesmo. Ao ser indagado sobre o caso de o aluno 

contemplado pela bolsa de duração do curso não entrar com o pedido de bolsa anual, E2 
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(linhas 164 e 165) diz que para este ano pode se atentar para esse fato, mas afirma que de 800 

pedidos, 750 solicitam o auxílio manutenção que é anual. 

No tocante ao prazo médio de recebimento da bolsa pelo aluno, contando desde a 

abertura do prazo de inscrição do edital, o entrevistado E1 (linhas 171 e 172) afirma que leva 

uns seis meses valendo-se de muito empenho por parte das pessoas envolvidas no processo.  

O entrevistado E2 (linhas 169 a 173) destaca que em um campus menor, é em torno de 

três meses e em um campus maior, por volta de seis meses, sendo que, para este ano, prevê o 

pagamento em quatro meses, pois houve reformulação do edital reduzindo-se os prazos, o que 

vai refletir na data do pagamento. Corroborando com E2, o entrevistado E4 (linhas 248 a 252) 

informa que para este ano prevê o pagamento das bolsas para o início de junho e dependendo 

de como for o retorno dos alunos com o número das contas bancárias, talvez liberar-se-á o 

pagamento no final de maio, mas em anos anteriores era feito somente no segundo semestre. 

E5 (linhas 81 a 96) não sabe ao certo quanto tempo se passa, mas pelas planilhas de 

liberação de pagamento retroativas que são enviadas para o financeiro, sabe que o prazo ainda 

não é adequado, alertando para o fato de que a AE é um benefício que deve ser pago o mais 

rápido possível, pois é no início do ano que o aluno mais necessita do dinheiro. O mesmo 

entrevistado complementa sua argumentação com uma série de fatores que podem contribuir 

para o atraso nos pagamentos tais como falta de pessoal para as análises documentais e a 

entrega de documentação incompleta, sugerindo nesse último caso que esses alunos sejam 

passados para uma lista de segunda chamada para não atrapalhar os alunos que cumpriram 

com todos os requisitos tempestivamente (E5, linhas 84 a 96).  

O entrevistado E4 (linhas 250 a 251) chama a atenção para o fato de que pode haver 

atraso no pagamento das bolsas por causa da demora na abertura das contas bancárias pelos 

alunos. Sobre essas contas, E8 (linhas 154 a 159) sugere que os alunos recebam por meio de 

ordem de pagamento a ser descontado diretamente no caixa do banco, pois a abertura de conta 

de forma incorreta causa transtornos para o aluno e para o campus, pois por inúmeras vezes os 

pagamentos são devolvidos pelo banco por inconsistência de informações no tipo e número de 

conta. 

O entrevistado E7 (linhas 174 e 178) relata que os servidores que fazem a liquidação 

dos pagamentos das bolsas, possuíam senha no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

(SIGA) que permitia verificar dados dos alunos quando havia problemas no formulário 

enviado pelo setor responsável ou quando o pagamento da bolsa era devolvido pelo banco por 

motivo de problemas nos dados para pagamento, porém o entrevistado não soube dizer se 
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esses servidores ainda estão com acesso liberado. E7 (linhas 180 a 186) diz que 

frequentemente sugere criar senhas no Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI) para as assistentes sociais consultarem saldos de empenho, ordens 

bancárias e dados dos alunos, pois diversos pagamentos são devolvidos pelo banco. Da 

mesma forma que voltam pagamentos que são devidos, o entrevistado chama a atenção para o 

fato de que há discentes que receberam pagamentos indevidos, pois abandonam o curso e 

continuam recebendo o auxílio, atribuindo essa falha ao fato da demora em constatar a 

presença desses alunos em sala de aula (E7, linhas 24 a 28). 

No que concerne às necessidades emergenciais, E1 (linhas 277 e 282) diz que não há 

nada no edital que ampare essa situação. No mesmo pensamento, E2 (linhas 177 a 179), fala 

que não há previsão no edital, mas se ocorrer não deixará o aluno desamparado, pois o fato 

será levado à direção do campus para averiguar o que pode ser feito. 

E4 (linhas 256 a 266) ressalta que não há como disponibilizar bolsas de situações 

emergenciais com orçamento da AE, já que existe uma lista de espera, mas pode ajudar o 

aluno com auxílios não monetários como a alimentação, o uniforme, material didático e 

fotocópias, porém se a situação for delicada, é consenso levar o caso ao Diretor Geral do 

campus para tentar conseguir alguma verba oriunda do funcionamento da instituição. 

O entrevistado E5 (linha 99 a 105) analisa a situação da emergência propondo que o 

edital contenha uma previsão nesse sentido para que o aluno não tenha que aguardar um ano 

para então participar de um novo processo seletivo. Já E7 (linhas 145 e 146) acredita que o 

aluno deverá aguardar o próximo edital, mas não sabe com certeza se essa é a linha de 

pensamento do Serviço Social. 

Para E6 (linhas 149 a 160), a situação financeira das famílias pode mudar de um 

momento para o outro, sendo assim, talvez deixar uma verba específica para a situação em 

questão seria uma alternativa, porém teria que ser verificado diretamente com as assistentes 

sociais do campus, pois essa situação seria inédita. 

Interessante destacar que um caso emergencial aconteceu no campus em que o 

entrevistado E3 atua. Na ocasião o aluno estava mal colocado na lista de alunos beneficiados, 

mas no decorrer do processo houve mudança brusca na condição socioeconômica da família, 

o que ocasionou uma reavaliação documental, fazendo com que o aluno alterasse a sua 

pontuação conseguindo ter acesso ao benefício (E3, linhas 301 a 303). O entrevistado deixa 

claro que esse aluno havia feito sua inscrição no prazo estipulado pelo edital, se não tivesse 

feito, o aluno teria que aguardar o edital do próximo ano (E3, linha 304). 
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Indagados sobre a aplicação de uma maior liberação de recursos para as ações de AE, 

o entrevistado E1 (linhas 295 a 298) pensaria antes de tomar uma decisão para que o recurso 

fosse bem investido, mas a princípio liberaria mais uma refeição e aumentaria o valor das 

bolsas. E2 (linha182), E4 (linha 269), E5 (linha108), E6 (linha 158) e E7 (linha 149) 

aplicariam na bolsa manutenção; E8 (linha 115) na alimentação e E3 (linha 315) na cultura. 

Ao final, os entrevistados E5 e E6 pediram para fazer algumas considerações finais. 

E5 (linhas 137 a 141) salienta a importância do pagamento do seguro de vida para todos os 

alunos do IF Sudeste MG com recursos da AE. O entrevistado afirma que atualmente esse 

seguro é pago com recursos de funcionamento do IF Sudeste MG somente para os alunos que 

estão ingressando em estágio, salientando que é um valor baixo quando comparado a outros 

gastos da organização, justificando a extensão desse benefício a todos os alunos do campus 

(E5, linhas 142 a 154). Já o entrevistado E6 (linhas 222 a 225) está atento à evasão de alunos 

no IF Sudeste MG, propondo que o Serviço Social investigue se o motivo da evasão é por 

questões financeiras ou grade curricular do curso escolhido.  

Diante do exposto, verifica-se que apenas um dos entrevistados tem o conhecimento 

de todo o processo da AE desde o momento em que o orçamento é liberado ao campus, sendo 

que os demais só têm conhecimento sobre as atividades que executam. 

 Assim como na análise sobre o edital da AE, neste bloco percebeu-se a necessidade de 

verificar o quantitativo da demanda, dos estudantes com perfil, dos estudantes atendidos e dos 

benefícios concedidos. Porém, os Relatórios de Gestão disponibilizados pelo site do IF 

Sudeste MG não trazem todas as informações referentes à AE de forma segmentada por 

campus, sendo necessário, portanto, solicitá-las por meio do link do Portal da Transparência 

disponibilizado no próprio site do IF Sudeste MG. A seguir, são apresentadas as informações 

disponibilizadas por meio dessas consultas, cabendo evidenciar que um aluno que possui 

perfil pode ser contemplado por mais um benefício da AE. 

 

 

5.5.2.1 Protocolo 23480005180201984 – Campus Barbacena 

 

 

A resposta enviada pelo Campus Barbacena está disponível no Anexo A desta 

pesquisa. Apesar de o documento conter diversos dados com gráficos e valores de bolsas, as 
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informações solicitadas não foram atendidas em sua totalidade. A resposta enviada contém 

apenas as informações de demanda e número de benefícios concedidos, não sendo possível 

identificar se esses números contemplam ou não os alunos da Educação à Distância. Apesar 

desse fato, houve envio posterior de informações sobre a demanda e bolsas concedidas aos 

alunos do EaD nos anos de 2015 e 2016 conforme Anexo G. Essas informações foram 

somadas às do Anexo A conforme verifica-se no gráfico a seguir.  

 

 
Figura 18 - Informações AE do Campus Barbacena 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
 

Verifica-se que o número de solicitações aumenta no decorrer do período, perfazendo 

um aumento de 28,14% comparando-se 2014 e 2017. É necessário evidenciar que consta na 

resposta do E-SIC que a demanda em 2013 foi zero, não sendo considerada para a análise em 

questão.Com relação ao número de bolsas concedidas, houve um pico no ano de 2015, mas 

considerando-se as informações de 2013 a 2017, verifica-se um aumento de 74,21%. 

 

 

5.5.2.2 Protocolo 23480005181201929 – Campus Rio Pomba 

 

 

As respostas enviadas pelo Campus Rio Pomba estão disponíveis no Anexo B desta 

pesquisa. De acordo com os documentos enviados, os cursos EaD só foram atendidos pela AE 

nos anos de 2015 e 2016, sendo seus dados somados às informações referentes aos cursos 

presenciais e disponibilizados conforme gráfico a seguir. 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Demanda 0 700 883 938 894

Bolsas concedidas 667 951 1499 1210 1162
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Figura 19 - Informações AE do Campus Rio Pomba 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
 

Comparando os anos de 2013 e 2017, houve um aumento de 79,85% na demanda, 

17,93% no número de estudantes com perfil, 44,00% no número de estudantes atendidos e 

32,99% no número de bolsas concedidas. Ressalta-se que, segundo as informações repassadas 

por meio do E-SIC, nos anos de 2014, 2015 e 2016 foram atendidos mais alunos do que os 

que têm perfil para receber. 

 

 

5.5.2.3 Protocolo 23480005182201973 – Campus Santos Dumont 

 

 

As respostas enviadas pelo Campus Santos Dumont estão disponíveis no Anexo C 

desta pesquisa. De acordo com os documentos enviados, os discentes dos cursos EaD só 

foram atendidos pela AE no ano de 2018.  

As informações repassadas foram disponibilizadas em tabelas contendo as letras A, B, 

C e D, não sendo encontrada legenda com informações que correspondessem a elas. Sendo 

assim, supõe-se que correspondem respectivamente à demanda, número de estudantes com 

perfil, de estudantes atendidos e de bolsas concedidas, já que seguiram essa ordem na 

solicitação via Portal da Transparência.  

O gráfico a seguir, apresenta a evolução dos números. 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Demanda 427 613 915 920 768

Estudantes com perfil 407 320 477 529 480

Estudantes atendidos 325 423 560 530 471

Bolsas concedidas 1258 1245 2208 2147 1673
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Figura 20 - Informações AE do Campus Santos Dumont 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
 

Houve um aumento de 30,18% na demanda comparando-se os anos de 2013 e 2017, 

69,45% no número de estudantes com perfil, 5,41% no número de estudantes atendidos e 

52,45% no número de bolsas concedidas. 

 

 

5.5.2.4 Protocolo 23480005183201918 – Campus São João del-Rei 

 

 

As respostas enviadas pelo Campus São João del-Rei estão disponíveis no Anexo D 

desta pesquisa.  

De acordo com o documento enviado, não é possível identificar se os números 

dispostos no gráfico a seguir, contemplam ou não os alunos da Educação à Distância. 

 

Figura 21 - Informações AE do Campus São João del-Rei 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

2013 2014 2015 2016 2017

Demanda 338 411 545 476 440

Estudantes com perfil 249 334 423 323 422

Estudantes atendidos 240 203 228 206 253

Bolsas concedidas 1468 1132 1326 1657 2238
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De acordo com o gráfico, comparando-se os anos de 2013 e 2017, houve um aumento 

de 32,27% na demanda, 25,16% no número de estudantes com perfil, 51,54% no número de 

estudantes atendidos e 93,97% no número de bolsas concedidas. Segundo as informações que 

constam no relatório enviado pelo E-SIC, em 2013, o número de bolsas concedidas foi menor 

do que o número de estudantes atendidos.  

 

 

5.5.2.5 Protocolo 23480005184201962 – Campus Muriaé 

 

 

As respostas enviadas pelo Campus Muriaé estão disponíveis no Anexo E desta 

pesquisa. De acordo com o documento enviado, o respondente não possui os dados referentes 

ao ano de 2016. Assim como no Campus Barbacena, houve envio posterior de informações 

dos cursos à distância nos anos de 2015 e 2016, conforme Anexo G, porém, optou-se por não 

agregar esses números aos apresentados no gráfico que se segue, pelos seguintes motivos: (i) 

os dados fornecidos para o ano de 2015 contemplam apenas a demanda de 30 bolsas sendo 

concedidas 20 bolsas faltando o número de estudantes com perfil e subentende-se que 20 

alunos foram atendidos pois, conforme edital, o aluno EaD tem direito somente à uma bolsa 

do programa (ii) os dados do ano de 2016 contemplam demanda de 39 bolsas, com 

distribuição de 20 para 20 alunos, portanto não satisfazendo o total de informações solicitadas 

quanto ao EaD. 

 

 
Figura 22 - Informações AE do Campus Muriaé 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

2013 2014 2015 2017

Demanda 184 245 267 173

Estudantes com perfil 167 236 263 171

Estudantes atendidos 167 330 238 209

Bolsas concedidas 167 330 238 209
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De acordo com o gráfico, comparando-se os anos de 2013 e 2017, houve uma queda 

de 5,98% na demanda, 2,40% de aumento no número de estudantes com perfil, 25,14% de 

aumento no número de estudantes atendidos e no número de bolsas concedidas. Segundo as 

informações que constam no relatório enviado pelo E-SIC, em 2014 e 2017, o número de 

estudantes atendidos foi maior que o de estudantes com perfil e maior até do que a demanda. 

Considerando-se que os dados estão corretos, depreende-se que foram atendidos mais 

estudantes do que o número de alunos que solicitaram, chegando-se à conclusão que 

provavelmente os números informados pelo portal da transparência estão inconsistentes. 

 

 

5.5.2.6 Protocolo 23480005185201915 – Campus Juiz de Fora 

 

 

As respostas enviadas pelo Campus Juiz de Fora estão disponíveis no Anexo F desta 

pesquisa. No tocante às informações dos cursos EaD, segundo o documento enviado, o 

respondente só possui os dados do ano de 2013 os quais foram somados aos números dos 

cursos presenciais disponibilizados. Optou-se por segmentar as informações do Campus Juiz 

de Fora em dois gráficos: a figura 23 que contém as informações sobre a demanda, estudantes 

com perfil e os atendidos e a figura 24 contendo somente as informações sobre as bolsas 

concedidas, pois essa última informação tem números em proporções muito maiores que os 

outros, comprometendo-se a visualização do gráfico.  

 

 
Figura 23 - Demanda, estudantes com perfil e atendidos no Campus Juiz de Fora 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
 

2013 2014 2015 2016 2017

Demanda 721 607 803 564 596

Estudantes com perfil 643 521 486 360 488

Estudantes atendidos 615 521 319 312 465
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De acordo com a figura, comparando-se os anos de 2013 e 2017, houve uma queda de 

17,34% na demanda, 24,11% de queda no número de estudantes com perfil e 24,39% no 

número de estudantes atendidos. Segundo as informações que constam no relatório enviado 

pelo E-SIC, somente no ano de 2014 todos os estudantes com perfil foram atendidos e nos 

outros anos analisados, o número de estudantes atendidos foi menor que o de estudantes com 

perfil. Conforme dito anteriormente, o número de bolsas concedidas está disposto no gráfico a 

seguir. 

 

 
Figura 24 - Número de bolsas concedidas Campus Juiz de Fora 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
 

De acordo com o gráfico, o número de bolsas concedidas caiu 6,30% quando 

comparados os anos de 2013 e 2017, podendo-se concluir que a proporção dessa queda foi 

bem menor que as reduções percentuais do número de demanda, de alunos que têm perfil e 

dos que foram atendidos, verificados na análise figura 25. Verifica-se também, que na 

evolução temporal, houve uma pequena queda no número de bolsas de 2013 para 2014, uma 

queda acentuada em 2015, tendo aumentado bruscamente em 2016, sofrendo uma nova queda 

em 2017. 

No contexto geral, as informações disponibilizadas pelo E-SIC não se mostram 

padronizadas no âmbito do IF Sudeste MG, observando-se também que alguns campi não 

concederam todas as informações solicitadas e outros as forneceram com dados que se 

mostram inconsistentes. 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Bolsas concedidas 127745 125449 110564 135054 119698
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5.5.2.7 Cancelamento de empenhos da Assistência Estudantil 

 

 

Um fator relevante a levar em consideração é que um entrevistado afirma que ao final 

do ano o campus em que atua devolve recursos para a Reitoria, ou seja, tem empenhos de 

auxílios da AE cancelados ao final do exercício e os outros entrevistados dizem que não há 

recursos para atender toda a demanda.  

Sendo assim, verificou-se nos Relatórios de Gestão os valores de cancelamentos de 

empenhos, tendo sido encontrados somente o valor quantitativo dos que são referentes aos 

Restos a Pagar, os quais são apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 15 - Valores de empenhos cancelados da AE 
Ano Valor Cancelado (R$) % 
2013 319.153,80 33,02% 
2014 71.845,87 7,43% 
2015 84.974,47 8,79% 
2016 234.146,14 24,23% 
2017 256.418,97 26,53% 
∑ 966.539,25 100% 

Fonte: Dados da pesquisa com base nos Relatórios de Gestão dos anos de 2013 a 2017 (2019) 

 

 Observa-se que em todos os exercícios analisados, há saldos expressivos que foram 

cancelados, sendo 2013 o ano em que houve maior percentual de cancelamento, perfazendo 

33,02% do total para o período e 2014 o ano em que houve menor percentual de 

cancelamento, 7,43%.  

 

 

5.5.3 Quantitativo de servidores atuantes no setor de assistência ao estudante 

 

 

Quando questionados sobre o número de assistentes sociais nos campi, há um padrão 

nas respostas de acordo com o setor de lotação. As profissionais atuantes na seleção de alunos 

para o PNAES dizem que a análise socioeconômica do primeiro semestre demanda muito 

tempo de trabalho, o que deixa a desejar quanto às outras atividades que deveriam ser 

desenvolvidas pelo serviço social (E1, linhas 340 a 343; E2, linhas 218 a 220; E3, linhas 327 

a 330). E2 (linhas 317 a 224) relata que a solução seria a contratação temporária de 
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profissionais no período de maior demanda e em número suficiente, levando-se em 

consideração o quantitativo de alunos que pleiteiam os auxílios, justificando também que 

atualmente não há espaço físico adequado no campus para alocar mais profissionais efetivos. 

E3 (linhas 326 a 329) ressalta que a AE deve desenvolver outras atividades e não 

somente as concessões de bolsas de auxílio estudantil, mas, para isso, deveria haver mais 

profissionais atuantes no setor. Do ponto de vista do entrevistado E1 (linhas 340 a 347) o 

número atual é suficiente, porém, mais uma profissional seria o ideal, com a possibilidade de 

horário estendido para atendimento do discente, visto que diversas atividades ficam 

prejudicadas em época de maior demanda. 

Para E4 (linhas 328 a 330), o número é suficiente para atender o campus, ficando para 

o segundo semestre o acompanhamento dos alunos e eventuais atendimentos dos pais. Nessa 

mesma perspectiva, E7 (linhas 189 a 191) acredita que o número de assistentes sociais é bom, 

podendo aumentar a quantidade de pessoas que as auxiliam. 

Na opinião de E6 (linhas 69 a 75), as profissionais atuantes nas análises 

socioeconômicas de um campus poderiam auxiliar as de outro campus, no intuito de tornar as 

análises mais rápidas beneficiando os alunos que correm o risco de parar de estudar por falta 

de recursos, o que prejudica a organização de ensino que perde a matrícula. 

Em resumo, os entrevistados dizem que faltam assistentes sociais para ajudar na 

análise, um deles relata que não há espaço físico para comportar mais servidores efetivos e no 

segundo semestre não há demanda suficiente para todos.  

Sendo assim, foi necessário fazer um levantamento do quantitativo de servidores 

ocupantes do cargo de Assistente Social que estão lotados no órgão. Atualmente, o IF Sudeste 

MG conta com treze servidores titulares do cargo de Assistente Social conforme apresentado 

em relatório emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria. Contudo os que atuam 

diretamente com a análise documental e seleção de alunos a serem beneficiados pelas bolsas 

de assistência estudantil são dez, que estão distribuídos conforme tabela 16. 

 

Tabela 16 - Quantitativo de servidores com cargo de Assistente Social 
Campi do IF Sudeste MG Quantitativo 

Barbacena 2 
Juiz de Fora 2 

Muriaé 1 
Rio Pomba 2 

Santos Dumont 1 
São João del-Rei 2 

Total 10 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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 Cabe ressaltar que somente os servidores titulares do cargo de Assistente Social estão 

habilitados à análise documental e seleção de alunos para o PNAES e que os outros três 

servidores estão lotados na Reitoria, sendo um na Diretoria de Gestão de Pessoas e dois na 

Pró-Reitoria de Ensino. Após essa explanação, faz-se importante levar em consideração a 

utilização de software de gestão para a AE. 

 

 

5.5.4 Software de gestão para a assistência estudantil 

 

 

Entrando na questão da informatização, os entrevistados foram questionados sobre a 

utilização de software para a gestão do programa de assistência estudantil. 

Somente o entrevistado E7 (linhas 200 a 202) afirma que no campus em que atua há 

um software que foi produzido por um professor e que é utilizado para cadastrar os alunos que 

são beneficiados pelo programa. Nesse software são informados os dados dos alunos e por 

meio dele são impressos relatórios que são encaminhados para o Setor Financeiro proceder 

com os pagamentos, todavia, o entrevistado não soube dizer se o software avalia ou ajuda nas 

análises documentais (E7, linhas 203 e 204). 

O entrevistado E4 (linhas 344 a 349) afirma que procurou o apoio dos estudantes do 

curso de Ciências da Computação de seu campus para a produção de um software, contudo, 

foi informado pelas assistentes sociais, que está sendo implantado um sistema para ser 

utilizado em todo o IF Sudeste MG de forma padronizada. 

Com relação a esse novo software que está sendo criado, e que foi citado por E4, sabe-

se que o IF Sudeste MG está implantando um sistema desde o início do ano de 2018, porém 

essa implantação não foi concluída por não atender às particularidades dos campi, conforme 

relata E2 (linhas 240 e 241).  

O entrevistado E3 (linhas 376 a 383) informa que o sistema contratado pelo IF Sudeste 

MG entrou em fase de teste e verificou-se que em alguns pontos o mesmo não atende, 

necessitando nesse caso, de uma customização; porém, em outros, o sistema ajuda muito, 

visto que tem relatórios muito bons, tendo faltado apenas um contato mais próximo com a 

ferramenta e um momento para opinar sobre ela. O entrevistado E2 (linhas 243 e 244) diz 

ainda que o sistema ajudaria muito no desenvolvimento do seu trabalho, todavia, não pode ser 

implantado de qualquer forma. Neste mesmo contexto, conforme relata E1 (linhas 356 e 358), 
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para que o programa de AE atenda às demandas, há a necessidade de consultar todos os 

servidores envolvidos no processo para saber se a ferramenta atende, pois ao final quem será 

beneficiado é o aluno. 

Ainda conforme relato de E2 (linhas 249 a 254), um sistema ajudaria em dois 

aspectos, sendo o primeiro informando o aluno qual tipo de documento deve ser entregue pois 

o edital indica a documentação global não levando em consideração a particularidade de cada 

família e o segundo, gerando relatórios onde constam o CPF e conta bancária do aluno pois o 

controle hoje é realizado por meio de uma planilha do Excel. 

E4 (linha 338 a 340) relata a importância de um software em que o aluno preencha o 

questionário on-line e envie os documentos digitalizados, facilitando o trabalho das 

assistentes sociais durante o período de demanda pelas bolsas. 

Após o tratamento de dados das entrevistas passa-se às propostas de mudança, 

intervenção e recomendações. 
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6 PROPOSTAS DE MUDANÇAS, INTERVENÇÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

 

O auxílio financeiro disponibilizado pelas ações da assistência estudantil tem por foco 

minimizar a repetência e a evasão, que geram desperdício de recursos públicos. Nesta 

perspectiva, os recursos, que são considerados escassos, devem ser aplicados de forma 

eficiente e quanto maior essa eficiência, mais serviços públicos são entregues com a mesma 

quantidade de insumos ou os mesmos serviços são obtidos com menor quantidade de 

insumos. Desta forma, baseando-se nas entrevistas concedidas, esta seção tem por objetivo 

apresentar propostas para a gestão eficiente dos recursos da assistência estudantil no IF 

Sudeste MG.  

 

 

6.1 Processo de melhoria 

 

 

Com relação às ações da assistência estudantil, inclusive à divulgação do edital que 

rege todo o processo de concessão de benefícios, verificou-se que há uma uniformidade nos 

procedimentos adotados pelos campi diferenciando-se em poucos aspectos, os quais não são 

realizados por todos eles tais como divulgação da AE no ato da matrícula, nas redes sociais e 

por meio de cartazes espalhados pelo campus. Verificou-se também que há unidades 

acadêmicas que deixam para realizar o planejamento orçamentário, definir o número de 

benefícios e seus valores após o início do período letivo, levando ao atraso na elaboração e 

publicação do edital, o que consequentemente atrasa todo o processo de execução do PNAES 

inclusive do pagamento dos recursos financeiros aos alunos.  

Ressalta-se que o PDI da organização prevê como meta a agilidade no processo de 

seleção dos alunos para o programa de AE, utilizando como indicador o número de dias úteis 

entre a matrícula e o resultado final do processo de seleção. Verificou-se na análise da solução 

proposta, que o prazo médio para esse indicador em 2017 foi de 96 dias corridos. Cabe 

chamar a atenção para o fato de que os alunos não recebem o auxílio financeiro 

imediatamente após a divulgação do resultado. Sob essa perspectiva, o prazo médio sobe para 

139 dias corridos, ou seja, 43 dias a mais que o primeiro prazo averiguado. É importante 

evidenciar que o prazo médio de 139 dias, o qual corresponde a 4 meses e 19 dias, pode levar 
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o aluno à evasão por motivo financeiro e que a variação desse período entre os campi é de 95 

a 184 dias. 

Constatou-se que em alguns campi as assistentes sociais não contam com a ajuda de 

outros servidores ou terceirizados para receber documentos durante o período de inscrição 

para o programa e verificou-se também que em alguns deles, como relatado, as filas são 

extensas podendo haver um tempo de espera de atendimento que pode chegar a três horas, o 

que compromete a meta do PDI de atender com qualidade todos os estudantes em baixa 

condição socioeconômica. Verificou-se que nem todos os campi têm como procedimento a 

conferência dos documentos quando do recebimento dos mesmos, o que pode acarretar atraso 

nas análises documentais pois as assistentes sociais entram em contato com os alunos 

posteriormente para solicitar documentos pendentes, que, se não forem entregues, ocasiona 

desclassificação por documentação incompleta. Alguns entrevistados chamaram a atenção 

para o fato de que muitos alunos não entendem a respeito dos documentos de comprovação de 

renda que são solicitados, podendo ser um dos motivos dessa falha. 

Percebeu-se que apenas um servidor conhece todo processo desde a liberação dos 

recursos orçamentários até o pagamento dos benefícios para os alunos, o que sugere que nos 

outros campi as atividades são fragmentadas e aquele que executa uma determinada atividade 

não conhece a que é desenvolvida pelo outro, o que pode fazer com que o processo da AE 

como um todo se torne ineficiente pois as atividades segmentadas são inter-relacionadas. 

Com relação aos recursos orçamentários, um dos entrevistados relata que ao final do 

exercício cancela empenhos que são destinados ao pagamento de bolsas de assistência 

estudantil, incorrendo no desperdício de recursos que poderiam ser remanejados para atender 

o programa de outros campi. Outro fato relacionado aos recursos orçamentários e que foi 

apontado na pesquisa é a não utilização da dotação orçamentária em sua totalidade ao passo 

que os entrevistados afirmam que o orçamento não é suficiente para atender toda a demanda 

informação esta também evidenciada por meio das informações disponibilizadas pelo E-SIC.  

Além desses fatos relatados, um dos entrevistados diz que alunos evadidos 

continuaram recebendo bolsas, sugerindo que não há verificação de controle da frequência 

dos alunos beneficiados. Já E6 (linhas 194 a 199) propõe incluir visitas esporádicas no intuito 

de certificar a real situação das famílias dos alunos evitando-se assim eventuais fraudes. 

 Por fim, os servidores apontaram que não existe um software para auxiliar no 

desenvolvimento das atividades laborais, relatando que houve iniciativa por parte da 

organização para implantar um sistema no início de 2018, porém essa implantação não foi 
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concluída pois o mesmo não atende as demandas do setor e as particularidades de cada 

unidade acadêmica, necessitando possivelmente de customizações. Ainda neste contexto, o 

controle das informações da AE é feito atualmente em planilhas eletrônicas, o que pode 

acarretar dificuldade na recuperação de informações já cadastradas que podem vir a ser usadas 

novamente em períodos posteriores. Possivelmente, a falta de um software de gestão para a 

assistência estudantil tenha contribuído também para a dificuldade na disponibilização das 

informações solicitadas pelo E-SIC.  Após verificar o que precisa ser melhorado segue o plano 

de ação recomendado por esta pesquisa. 

 

 

6.2 Plano de ação sugerido 

 

 

O quadro 12 elenca as boas práticas identificadas, considerando que esses 

procedimentos não são executados por todos os campi. 

 

Quadro 12 - Boas práticas identificadas 
Foco Ação Periodicidade 

Processo de 
divulgação do 

edital 

Distribuição de panfletos no ato da matrícula Durante as matrículas 
Visitas em salas de aula Início do período letivo 
Participação na aula inaugural Início do período letivo 
Divulgação em site e redes sociais do campus Início do período letivo 
Cartazes espalhados pelas dependências físicas Início do período letivo 

Celeridade na 
elaboração e 

publicação do 
edital 

Definir valores e quantitativo de bolsas por 
modalidade para elaboração do edital 

Após liberação da 
previsão orçamentária 

Publicação do edital no primeiro dia de aulas  Início do período letivo 
Prazo de entrega de documentos segmentado por 
curso 

Durante o prazo aberto 
para inscrições 

Processo de 
inscrição para 
a seleção de 

alunos 

Dispor de servidores e/ou terceirizados com 
perfil para conferência de documentos 

Anterior ao prazo para 
inscrição 

Treinamento de servidores e/ou terceirizados 
para conferência básica de documentos 

Anterior ao prazo para 
inscrição 

Checklist de documentos entregues pelo aluno 
no ato da inscrição 

Durante o período 
aberto para inscrições 

Comunicação 
com 

financeiro 

Utilização de software para gerar relatórios com 
dados dos alunos para liberação de pagamento 
das bolsas 

De acordo com a 
necessidade 

Conhecimento 
do processo 

de concessão 
de benefícios 

Conhecer todo o processo que envolve o 
programa, desde o momento em que o 
orçamento é conhecido até o pagamento das 
bolsas 

Contínua 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Conforme quadro 12, as boas práticas identificadas nas entrevistas foram dispostas 

levando-se em consideração o foco de cada uma delas, alcançando-se assim, o terceiro 

objetivo específico deste estudo.  

Sobre a divulgação das ações de AE e do edital que rege todo o processo, identificou-

se que um dos campi além de divulgar no site oficial, também divulga via Facebook e 

distribui panfletos para os alunos no ato da matrícula. Essas ações promovem visibilidade 

para o programa de assistência estudantil. 

Particularmente sobre o edital, um dos campi define os valores e quantitativo de bolsas 

em reunião marcada após a definição do orçamento disponível para o exercício seguinte a fim 

de que sejam feitos os ajustes necessários no edital para que esteja pronto, assinado e 

publicado no primeiro dia de aula do período letivo. Observou-se também que um dos campi 

elabora o edital com dois prazos diferenciados para entrega de documentos, sendo o primeiro 

período para os alunos dos Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio, Técnicos 

Subsequente e Concomitante e o segundo período para os alunos da Graduação. Essa 

diferenciação nos prazos fez com que um dos entrevistados percebesse uma melhora na 

organização e diminuição do tamanho das filas. 

No que se refere ao período de inscrições, um fato relevante é a solicitação de pessoas 

com perfil, que devem ser treinadas, para atendimento desses alunos durante o período em 

que as inscrições para o programa estão abertas no intuito de reduzir o tempo de espera na fila 

de atendimento e ajudar as assistentes sociais em uma conferência inicial, por meio de 

checklist dos documentos entregues, evitando uma possível eliminação do candidato ou até 

mesmo um eventual contato posterior feito pelas assistentes sociais que solicitam a 

documentação correta, o que acarreta atraso na análise socioeconômica. 

Com relação ao pagamento das bolsas, um dos campi possui um software, 

desenvolvido por um professor do campus, que gera relatórios contendo informações sobre os 

alunos beneficiados pelo programa. Importante salientar que um sistema traz facilidades na 

condução do processo de concessão de benefícios, pois os dados dos beneficiados ficam 

armazenados podendo ser usados a qualquer tempo. Sugere-se que esse sistema seja cedido 

aos outros campi até que sejam definidas diretrizes de customização do software que começou 

a ser implantado no início de 2018 ou a opção pelo desenvolvimento de outro sistema.  

Por fim, uma boa prática isolada no âmbito do IF Sudeste MG, é o conhecimento de 

todo o processo de concessão dos auxílios financeiros, desde a disponibilização orçamentária, 

passando pelo processo de seleção e pagamento dos benefícios. 
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Após a identificação das boas práticas, faz-se importante enumerar propostas para a 

melhoria contínua do programa de AE, quarto objetivo específico deste estudo. Estas 

propostas são apresentadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 13 - Propostas para melhoria 
Foco Ação 

Divulgação da AE 
Propagar as ações de AE durante a divulgação do vestibular 
Promover encontros direcionados para os interessados nos 
benefícios  

Ações de integração  

Propagar o conhecimento orçamentário às Assistentes Sociais da 
organização, desde a estimativa orçamentária até o efetivo 
pagamento dos benefícios aos alunos 
Propagar o conhecimento de execução do PNAES aos servidores 
atuantes na execução financeira e orçamentária 
Conhecer a realidade do programa em cada campus da organização 
Coordenar ações de integração 

Processo de 
concessão das bolsas 

Criar software que possibilite ao aluno efetivar sua inscrição e envio 
de documentos on-line e que emita relatórios gerais de execução do 
programa, inclusive com informações financeiras para liberação do 
pagamento das bolsas 
Viabilizar a cooperação técnica de servidores habilitados, lotados 
nos campi e Reitoria, para análise socioeconômica 
Prever em edital, benefícios para atendimentos emergenciais 
Revalidar anualmente a documentação dos alunos que já são 
beneficiários 
Estudar a viabilidade de mudança na forma de concessão dos 
benefícios 
Acompanhar frequência dos alunos  
Visitar os domicílios para averiguação de possíveis fraudes e 
denúncias 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

Conforme apresentado, propõe-se propagar as ações de Assistência ao Estudante 

durante o período de divulgação do vestibular da instituição. Essas ações englobam não 

somente dar a conhecer os auxílios financeiros concedidos, como também toda a estrutura de 

apoio ao discente que cada campus foi edificando no decorrer dos anos. Sugere-se também 

que o edital de concessão dos benefícios faça previsão de data para realização de um encontro 

direcionado aos interessados a fim de explicitar com mais detalhes quais documentos são 

necessários para a inscrição no programa e como consegui-los. 

No tocante às ações de integração, apurou-se ser de suma importância ter a visão do 

todo para compreender as partes, no sentido de aprimorar procedimentos que visam a 

melhorar a execução PNAES dentro da organização. Sendo assim, foi proposta a difusão do 
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conhecimento orçamentário/financeiro e do conhecimento dos procedimentos de seleção dos 

alunos em situação socioeconômica vulnerável. Além de promover essa integração interna no 

campus, vê-se a necessidade de integração entre os campi, que poderá ser coordenado pela 

Pró-Reitoria de Ensino, por meio da Diretoria de Apoio ao Discente. 

No intuito de acabar com as grandes filas durante o período de inscrição dos alunos no 

programa, foi sugerido um sistema que possibilite ao aluno concluir a inscrição de modo on-

line. Esse sistema substituiria o atual preenchimento manual de um formulário disponibilizado 

no edital e possibilitaria anexar toda a documentação comprobatória da situação do aluno de 

acordo com as informações repassadas pelo mesmo.  

Para facilitar a comunicação com o Setor Financeiro foi sugerido um software para 

emissão de relatórios com informações relacionadas ao pagamento dos benefícios. Importante 

levar em consideração que, para o desenvolvimento desses softwares ou customização do já 

existente, conforme verificou-se anteriormente, deve-se ouvir sugestões atentando para as 

necessidades de todos os envolvidos no processo. 

A fim de agilizar a análise documental, é proposta uma cooperação técnica entre 

servidores habilitados dos campi e da Reitoria. Verificou-se neste estudo, que há campi que 

conseguem concluir a análise documental em menor período de tempo. Sugere-se que esses 

profissionais façam análises de outros campi, devendo ser estudada a melhor forma de 

cooperação técnica, podendo cogitar o deslocamento desses profissionais entre os campi, o 

envio de documentos via malote ou, no caso de algum software em operação, a liberação de 

usuário e senha para que as análises possam ser feitas a distância. Sugere-se também o estudo 

da viabilidade de contratação de estagiários que cursam Serviço Social para auxiliar os 

servidores efetivos nesta etapa. 

Apesar de não serem frequentes, sugere-se a inclusão de uma cláusula em edital que 

trate de atendimentos emergenciais que podem ser oferecidos pelo campus. Com relação aos 

benefícios que são oferecidos pelo prazo de duração do curso e os benefícios que são 

pleiteados pelo aluno a cada edital, sugere-se a revalidação anual da documentação 

estabelecida em edital como forma de simplificar o processo seletivo para concessão dessas 

bolsas. 

Outra proposta, é o estudo da viabilidade de mudança na forma de concessão dos 

benefícios aos alunos a fim de abranger o maior número possível. Uma sugestão é a 

possibilidade de atender, com apenas uma modalidade, a todos os alunos com perfil, de 

acordo com sua solicitação, e só a partir daí voltar ao início da lista desses beneficiários para 
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distribuir uma segunda modalidade, de acordo com a solicitação e disponibilidade 

orçamentária e assim por diante. Porém, esse estudo deve envolver exclusivamente as 

assistentes sociais que são as responsáveis pela análise socioeconômica pois, como relatado 

em entrevista, há o sigilo nessa fase do processo. 

A fim de ter um efetivo monitoramento da frequência dos alunos, deve-se promover 

ações junto ao setor de assistência estudantil e também junto ao corpo docente para o 

lançamento tempestivo dessa informação no sistema de gestão acadêmica evitando-se o 

pagamento indevido de benefícios a eventuais alunos em situação de evasão. Faz-se 

importante enfatizar que esses benefícios pagos indevidamente poderiam ser revertidos para 

alunos que aguardam em lista de espera. 

Foram sugeridas, aos servidores envolvidos nas ações de assistência estudantil, visitas 

domiciliares para certificar se o aluno realmente possui perfil para ser beneficiário do PNAES 

na organização. No contexto geral, essas visitas domiciliares podem ser feitas por amostragem 

visando ao combate às fraudes e em casos esporádicos, a certificar denúncias que porventura 

possam surgir. 

Diante de tudo o que foi exposto nesta pesquisa, sugere-se a retomada do grupo de 

trabalho instituído pela Portaria-R 1.360/2017 a fim de avaliar o programa de assistência 

estudantil no âmbito do IF Sudeste MG, convergindo também para a proposta de estabelecer 

uma política eficiente, comum e integrada no âmbito do IF Sudeste MG, levando-se em 

consideração as propostas de mudança, intervenção e recomendações desta pesquisa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com a expansão do acesso ao ensino superior e educação profissional, científica e 

tecnológica, identificou-se a necessidade de garantir a permanência de alunos considerados 

vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, já que muitas vezes esses indivíduos precisam 

optar entre o trabalho e o estudo. 

No intuito de amenizar esse cenário ampliou-se os programas de assistência estudantil. 

Atualmente regulamentado pelo Decreto nº 7.234/2010, o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) é desenvolvido nas áreas de moradia estudantil, alimentação, transporte, 

atenção à saúde, inclusão digital, cultura, entre outras. Neste sentido, o auxílio financeiro 

disponibilizado pelas ações da assistência estudantil tem por foco minimizar a repetência e a 

evasão, que geram desperdício de recursos públicos. 

Sendo assim, os recursos, que são considerados escassos, devem ser aplicados de 

forma eficiente e quanto maior essa eficiência, mais serviços públicos são entregues com a 

mesma quantidade de insumos ou os mesmos serviços são obtidos com menor quantidade de 

insumos.  

Para tanto, é necessário que a administração pública tenha seu desempenho mensurado 

como forma de apoio à tomada de decisões levando-se a refletir sobre as melhores práticas de 

gestão pública contribuindo com conhecimentos valiosos que qualificam a aprendizagem por 

parte dos formuladores de políticas públicas visando a uma melhora contínua dos serviços 

públicos entregues para a sociedade. 

Com o propósito de atender ao objetivo principal proposto, foi necessário mensurar a 

eficiência relativa, que é um indicador de avaliação de desempenho, das ações de assistência 

estudantil dos campi do IF Sudeste MG. Para tanto, foi utilizado o método DEA, que é muito 

aplicado no setor educacional e no campo das políticas públicas. O modelo DEA utilizado foi 

o BCC, orientado ao output. As variáveis consideradas para mensuração da eficiência foram: 

(i) para o input, o valor das despesas empenhadas, (ii) para o output, o número de benefícios 

concedidos e (iii) para o output indesejável, que foi tratado como input no sistema, a diferença 

entre o valor orçado e empenhado.  

Retomando à definição sistêmica de recursos públicos (MARTINS, 2005), abordada 

no referencial teórico desta pesquisa, faz-se importante contextualizá-la à realidade da 

assistência estudantil da organização pesquisada, conforme apresenta-se na figura 25 a seguir. 
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Figura 25 - Definição sistêmica de recursos públicos aplicados à assistência estudantil 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

No intuito da utilização eficiente dos recursos da AE, tendo em vista os impactos 

apresentados na figura 25, mensurou-se a eficiência de seis dos campi do IF Sudeste MG, cujo 

resultado pode ser verificado a seguir na figura 26. 

 

 

Figura 26 - Eficiência das unidades acadêmicas do IF Sudeste MG 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Para a elaboração do gráfico, foi utilizado o valor médio do score de eficiência de seis 

unidades acadêmicas para o período compreendido entre 2013 e 2017, concluindo-se que o 

campus mais eficiente é o que está localizado na cidade de Santos Dumont.  

A partir da identificação dos campi considerados eficientes no decorrer dos anos 

analisados, fez-se uma coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas aplicadas aos 

servidores que se disponibilizaram a concedê-las. 

Com a análise de conteúdo, foi possível identificar os principais problemas, os quais 

estão relacionados no quadro a seguir. 
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Quadro 14 - Principais problemas identificados na gestão da assistência estudantil 
Foco Problemas identificados 

Planejamento 
orçamentário 

deficiente 

Planejamento orçamentário realizado após o início do período letivo 
Não utilização da totalidade da dotação orçamentária 
Cancelamento de empenhos ao final do exercício 

Morosidade desde a 
elaboração do edital 
até o pagamento dos 

benefícios 

Elaboração do edital iniciado após o início do período letivo 

Publicação do edital após o início do período letivo 

Deficiência do 
processo de 

inscrição 

Filas extensas que ocasiona horas de espera do aluno pelo 
atendimento 
Falta de entendimento dos alunos a respeito dos documentos 
necessários para a efetivação da inscrição 

Não Conhecimento 
do processo de 
concessão de 

benefícios 

A grande maioria dos servidores atuantes na execução do PNAES 
não possui conhecimento relacionado ao orçamento 
A grande maioria dos servidores atuantes na execução financeira 
não possui conhecimento da execução do PNAES 

Falta de 
acompanhamento 

e avaliação 

Não há acompanhamento da frequência dos alunos, ocasionando 
pagamento indevido de benefícios 
Não houve avanços no que tange a avaliação do programa 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 A seguir, é apresentado o ciclo de gestão de recursos públicos da assistência estudantil 

tomando por base o modelo proposto por Martins (2005). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 - Ciclo de gestão dos recursos públicos da assistência estudantil 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

  

 Por conseguinte, as boas práticas identificadas são abordadas em conjunto com as 

propostas de melhoria, tomando por base o ciclo de gestão de recursos públicos apresentado 

na figura 27, ressaltando que as ações não são necessariamente sequenciais.  
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Quadro 15 - Processo de concessão de benefícios da assistência estudantil 
Momentos lógicos do ciclo de gestão de recursos da AE Ações a serem executadas 

Provisão Dotação orçamentária para o PNAES Acompanhar a execução orçamentária dos recursos da AE 

Planejamento Elaboração do edital de concessão de benefícios 
Definição de modalidades, valores e quantitativo de benefícios a serem 
concedidos 

Aplicação 

Publicação do edital Publicação do edital no primeiro dia letivo 

Divulgação do edital 

Distribuição de panfletos sobre a AE durante o período de matrículas 
Visitas em salas de aula e na aula inaugural 
Divulgação em sites, redes sociais e cartazes espalhados pelo campus 
Promoção de encontros direcionados aos alunos que tenham interesse em 
receber os benefícios 

Processo de inscrição de alunos 

Treinamento de servidores ou terceirizados com perfil para conferência 
básica de documentos 
Prazo de entrega de documentos segmentado por curso 
Checklist de documentos 
Desenvolvimento de software para efetivar a inscrição on-line 

Processo de seleção de alunos 

Estudo da viabilidade de cooperação técnica de servidores habilitados, 
lotados nos campi e Reitoria, para análise documental 
Revalidação anual de documentação de alunos já beneficiários 
Estudo da viabilidade na forma de concessão de benefícios 

Pagamento de bolsas 
Desenvolvimento de software para gerar relatórios que constem dados 
bancários dos alunos 

Controle Acompanhar e avaliar o programa 

Acompanhamento de frequência dos alunos 
Averiguações de possíveis fraudes e denúncias por meio de visitas 
domiciliares 
Retomada do grupo de trabalho instituído pela Portaria-R 1.360/2017 para 
estabelecer mecanismos de avaliação do programa  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Ademais o processo de concessão de benefícios apresentados no quadro 15, 

recomenda-se que a Pró-Reitoria de Ensino, por meio da Diretoria de Apoio ao Discente, 

promova ações de integração entre os servidores que atuam na execução 

orçamentária/financeira e na execução do programa de assistência estudantil. Essas ações de 

integração contemplam: (i) a propagação do conhecimento de todo o processo que envolve as 

ações de assistência ao estudante, desde a liberação do orçamento até o momento do 

pagamento dos benefícios, passando pela seleção dos alunos e (ii) o conhecimento da 

realidade do programa de assistência estudantil de cada campus. 

Diante de tudo o que foi exposto, este estudo demonstrou relevância do assunto em 

questão pois não basta apenas destinar recursos às ações da assistência estudantil no âmbito 

do IF Sudeste MG, sendo necessário planejar, acompanhar e avaliar continuamente o 

programa para propor melhorias. 

Sendo assim, considerando o programa de atendimento aos estudantes em baixa 

condição socioeconômica do IF Sudeste MG, é possível afirmar com base nos resultados que 

o questionamento proposto: "quais são as boas práticas utilizadas pelos gestores dos 

recursos da assistência estudantil dos campi do IF Sudeste MG considerados eficientes 

neste programa?", foi respondido. 

Como limitação deste estudo, embora sejam utilizados dados orçamentários para a 

definição das DMUs mais eficientes, não se aprofundou na questão dos cancelamentos de 

empenhos da AE no orçamento dos campi do IF Sudeste MG.  

Outra limitação verificada, é que, apesar de a AE abarcar outras ações, focou-se 

apenas no estudo que envolve a concessão dos benefícios da AE, não abarcando as questões 

sobre o desempenho acadêmico do aluno nem tampouco a articulação da AE com as 

atividades do ensino, pesquisa e extensão.  

Frente às limitações apresentadas, como propostas para estudos futuros, sugere-se a 

investigação dessas questões. Para a primeira limitação sugere-se segmentar os valores 

cancelados classificando-os por PTRES no intuito de identificar onde está a deficiência no 

dimensionamento desses valores, no intuito de redistribuição desses recursos nas ações de AE 

dentro do campus ou entre os campi que compõem a estrutura organizacional do IF Sudeste 

MG.  

Também como pesquisa futura, sugere-se uma ampliação da segunda limitação 

identificada, pois conforme o Decreto 7.234/2010 orienta por meio do artigo 3º, as ações da 

assistência ao estudante incluem áreas como atenção à saúde, cultura, esporte, creche, apoio 
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pedagógico entre outras, e que não foram, portanto, o foco deste estudo. Sugere-se também o 

estudo aprofundado sobre o desempenho acadêmico dos alunos assistidos pelo programa, bem 

como a articulação da AE com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Sugere-se ainda para trabalhos futuros utilizar o número de alunos com perfil que não 

foram atendidos pelo programa, considerando-se essa variável um output indesejável no 

sistema. 

Por fim, devido à escassez de estudos que são direcionados às ações de assistência 

estudantil e pelo fato de esse programa ter sido regulamentado por meio de decreto 

considerado recente, esta pesquisa colabora e orienta os gestores do IF Sudeste MG e de 

outras organizações federais de ensino, na tomada de decisões direcionadas à melhoria 

contínua de todo o processo que envolve as ações de assistência ao estudante a fim de 

contribuir para o desenvolvimento e crescimento econômico do país. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
 
Ao Ilmo. Sr. __________________ do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 
 
 Solicitamos a V. Senhoria anuência para realização da pesquisa inti
“Proposição de um modelo para análise de desempenho do programa de assistência 
estudantil de uma autarquia federal de ensino”
Cristina Ribeiro Alvim, do Mestrado Profissional em Administração da Universidade 
Fluminense (UFF) em parceria com o IF Sudeste MG. A pesquisa está sendo realizada sob 
orientação do Professor Dr. Pauli A. A. Garcia com o objetivo de propor um modelo para a 
mensuração das eficiências na aplicação dos recursos destinados ao progra
aos estudantes em baixa condição socioeconômica das unidades do IF Sudeste MG, e que 
pode servir de referência para o referido Instituto Federal.

Neste sentido, para realização da pesquisa, será necessária a realização de entrevistas 
com alguns servidores da instituição para que eles possam, com base na sua opinião e 
experiências, ajudar na identificação de políticas mais eficientes na gestão dos recursos 
destinados ao apoio estudantil com o propósito de estabelecer diretrizes de melhorias
IF Sudeste MG. Informamos que a confidencialidade dos nomes dos servidores e do campus 
será mantida e os dados serão trabalhados de maneira consolidada.

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e, conforme a 
resolução 510/2016 do CNS, essa pesquisa não precisa ser registrada nem avaliada pelo 
sistema CEP/CONEP pois trata

• Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados; 
• Pesquisa que utiliza informações de domínio público;
• Pesquisa que objetiva o aprofunda

profissional e que não revelam dados que possam identificar o sujeito.
 Na certeza de contarmos com a colaboração de V.S.ª, agradecemos a atenção, ficando 
à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 
 

Prof. Dr. Pauli A. A. Garcia
Orientador da Pesquisa - MPA/PPGA/UFF

(  ) Concordamos com a solicitação   

    
Nome 
Cargo - IF Sudeste MG 

A - Termo de anuência para autorização de pesquisa

TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

Ao Ilmo. Sr. __________________ do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus ______________. 

Solicitamos a V. Senhoria anuência para realização da pesquisa inti
“Proposição de um modelo para análise de desempenho do programa de assistência 
estudantil de uma autarquia federal de ensino”, a ser realizada pela mestranda Ana 
Cristina Ribeiro Alvim, do Mestrado Profissional em Administração da Universidade 
Fluminense (UFF) em parceria com o IF Sudeste MG. A pesquisa está sendo realizada sob 
orientação do Professor Dr. Pauli A. A. Garcia com o objetivo de propor um modelo para a 
mensuração das eficiências na aplicação dos recursos destinados ao progra
aos estudantes em baixa condição socioeconômica das unidades do IF Sudeste MG, e que 
pode servir de referência para o referido Instituto Federal. 

Neste sentido, para realização da pesquisa, será necessária a realização de entrevistas 
alguns servidores da instituição para que eles possam, com base na sua opinião e 

experiências, ajudar na identificação de políticas mais eficientes na gestão dos recursos 
destinados ao apoio estudantil com o propósito de estabelecer diretrizes de melhorias
IF Sudeste MG. Informamos que a confidencialidade dos nomes dos servidores e do campus 
será mantida e os dados serão trabalhados de maneira consolidada. 

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e, conforme a 
do CNS, essa pesquisa não precisa ser registrada nem avaliada pelo 

sistema CEP/CONEP pois trata-se de: 
Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados; 
Pesquisa que utiliza informações de domínio público; 
Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem na prática 
profissional e que não revelam dados que possam identificar o sujeito.
Na certeza de contarmos com a colaboração de V.S.ª, agradecemos a atenção, ficando 

à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. 

Volta Redonda/RJ, __de _________ de 2018.

  
Prof. Dr. Pauli A. A. Garcia 

MPA/PPGA/UFF 
 Ana Cristina Ribeiro Alvim

Mestranda - MPA/PPGA/UFF

(  ) Concordamos com a solicitação    (  ) Não concordamos com a 
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ão de pesquisa 

 

TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

Ao Ilmo. Sr. __________________ do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
 

Solicitamos a V. Senhoria anuência para realização da pesquisa intitulada por 
“Proposição de um modelo para análise de desempenho do programa de assistência 

, a ser realizada pela mestranda Ana 
Cristina Ribeiro Alvim, do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) em parceria com o IF Sudeste MG. A pesquisa está sendo realizada sob 
orientação do Professor Dr. Pauli A. A. Garcia com o objetivo de propor um modelo para a 
mensuração das eficiências na aplicação dos recursos destinados ao programa de atendimento 
aos estudantes em baixa condição socioeconômica das unidades do IF Sudeste MG, e que 

Neste sentido, para realização da pesquisa, será necessária a realização de entrevistas 
alguns servidores da instituição para que eles possam, com base na sua opinião e 

experiências, ajudar na identificação de políticas mais eficientes na gestão dos recursos 
destinados ao apoio estudantil com o propósito de estabelecer diretrizes de melhorias para o 
IF Sudeste MG. Informamos que a confidencialidade dos nomes dos servidores e do campus 

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e, conforme a 
do CNS, essa pesquisa não precisa ser registrada nem avaliada pelo 

Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;  

mento teórico de situações que emergem na prática 
profissional e que não revelam dados que possam identificar o sujeito. 
Na certeza de contarmos com a colaboração de V.S.ª, agradecemos a atenção, ficando 

 

Volta Redonda/RJ, __de _________ de 2018. 
 

 
Ana Cristina Ribeiro Alvim 

MPA/PPGA/UFF 
 

(  ) Não concordamos com a solicitação 



 

 

APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
 

Você está sendo convidada como voluntária a participar 

um modelo para análise de 

autarquia federal de ensino”

mensuração das eficiências na aplicação dos recursos destinados ao programa de atendimento 

aos estudantes em baixa con

motivo que nos leva a pesquisar sobre esse assunto é 

devendo ser usados da melhor forma possível e a assistência estudantil assegura condições de 

permanência aos estudantes em condição de vulnerabilidade social. 

adotaremos o seguinte procedimento: entrevista semiestruturada com o tempo previsto de 40 a 

50 minutos com questões que procuram identificar práticas de gestão para um programa

assistência estudantil mais eficiente. As entrevistas serão gravadas utilizando

digital, ocorrerão em dia, local e horário previamente agendados pelos participantes e 

posteriormente transcritas em sua totalidade para análise dos dados. P

pesquisa, você não terá nenhum custo

disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, você tem 

assegurado o direito à indenização. Você será esclarecida

estará livre para participar ou recusar

interromper sua participação a qualquer momento. Sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer

pesquisadora. Sua identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo e não será 

identificada em nenhuma publicação. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em possível 

desconforto físico ou cansaço durante a entrevista. Ness

pesquisadora para que sejam tomadas as devidas providências tais como fazer uma pausa, 

encerrar a entrevista, agendar para outro dia e horário disponíveis ou até desistência da 

participação no presente estudo. A pesquisa contribuirá para 

programa de assistência estudantil mais eficiente à autarquia sob análise

APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa 

um modelo para análise de desempenho do programa de assistência estudantil de uma 

autarquia federal de ensino”. Nesta pesquisa, pretendemos propor um modelo para a 

mensuração das eficiências na aplicação dos recursos destinados ao programa de atendimento 

aos estudantes em baixa condição socioeconômica das unidades da organização pesquisada. O 

motivo que nos leva a pesquisar sobre esse assunto é que os recursos financeiros são limitados 

devendo ser usados da melhor forma possível e a assistência estudantil assegura condições de 

nência aos estudantes em condição de vulnerabilidade social. 

adotaremos o seguinte procedimento: entrevista semiestruturada com o tempo previsto de 40 a 

50 minutos com questões que procuram identificar práticas de gestão para um programa

assistência estudantil mais eficiente. As entrevistas serão gravadas utilizando

digital, ocorrerão em dia, local e horário previamente agendados pelos participantes e 

posteriormente transcritas em sua totalidade para análise dos dados. P

pesquisa, você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar 

disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, você tem 

assegurado o direito à indenização. Você será esclarecida em qualquer aspecto que desejar e 

estará livre para participar ou recusar-se a participar e poderá retirar seu consentimento ou 

interromper sua participação a qualquer momento. Sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma como é atendida pela 

pesquisadora. Sua identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo e não será 

identificada em nenhuma publicação. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em possível 

nsaço durante a entrevista. Nesses casos, você deverá comunicar à 

pesquisadora para que sejam tomadas as devidas providências tais como fazer uma pausa, 

encerrar a entrevista, agendar para outro dia e horário disponíveis ou até desistência da 

ação no presente estudo. A pesquisa contribuirá para o desenvolvimento de um 

programa de assistência estudantil mais eficiente à autarquia sob análise
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Termo de consentimento livre e esclarecido

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

da pesquisa “Proposição de 

desempenho do programa de assistência estudantil de uma 

. Nesta pesquisa, pretendemos propor um modelo para a 

mensuração das eficiências na aplicação dos recursos destinados ao programa de atendimento 

dição socioeconômica das unidades da organização pesquisada. O 

que os recursos financeiros são limitados 

devendo ser usados da melhor forma possível e a assistência estudantil assegura condições de 

nência aos estudantes em condição de vulnerabilidade social. Para esta pesquisa 

adotaremos o seguinte procedimento: entrevista semiestruturada com o tempo previsto de 40 a 

50 minutos com questões que procuram identificar práticas de gestão para um programa de 

assistência estudantil mais eficiente. As entrevistas serão gravadas utilizando-se um gravador 

digital, ocorrerão em dia, local e horário previamente agendados pelos participantes e 

posteriormente transcritas em sua totalidade para análise dos dados. Para participar desta 

nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar 

disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, você tem 

em qualquer aspecto que desejar e 

se a participar e poderá retirar seu consentimento ou 

interromper sua participação a qualquer momento. Sua participação é voluntária e a recusa em 

penalidade ou modificação na forma como é atendida pela 

pesquisadora. Sua identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo e não será 

identificada em nenhuma publicação. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em possível 

es casos, você deverá comunicar à 

pesquisadora para que sejam tomadas as devidas providências tais como fazer uma pausa, 

encerrar a entrevista, agendar para outro dia e horário disponíveis ou até desistência da 

o desenvolvimento de um 

programa de assistência estudantil mais eficiente à autarquia sob análise e seus resultados 
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estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material que indique sua 

participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados 

ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por um período de 5 (cinco) anos e após 

esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias 

originais, sendo que uma será arquivada pela pesquisadora responsável e a outra será 

fornecida a você. 

 

 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento 

de Identidade ____________________, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar deste estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

_____________________, ___ de ___________ de 2019. 

 

 

_____________________________________Assinatura do(a) participante 

 

____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

 

CONTATOS DA PESQUISADORA RESPONSÁVEL: 

Nome:  

Endereço:  

CEP:  

Fone:  

E-mail:  
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APÊNDICE C - Roteiro para entrevista 

 
 
Bloco 1 - A contribuição da AE para a permanência e êxito do aluno 
Objetivo: Percepção sobre a contribuição do PNAES para a permanência e êxito do aluno na 
conclusão do curso. 
 
1. Na sua percepção, existem ações, por parte do MEC ou até mesmo do IF Sudeste MG, que 

visam à permanência do aluno e o seu sucesso na conclusão do curso? Se sim, poderia 
citar alguma(s)?  

2. Você acredita que o programa de AE garante a permanência e o êxito do aluno que é 
contemplado? Por quê? 
 

Bloco 2 - Reflexos do programa de AE na vida acadêmica do estudante 
Objetivo: Percepção quanto a importância do PNAES na vida acadêmica do estudante e a 
importância do monitoramento desses alunos. 
 
1. Na sua opinião, o que é importante levar em consideração quando se fala de desempenho 

acadêmico do aluno, independente ser beneficiário ou não do programa de AE? 
2. Na sua percepção, os alunos que são beneficiados pelo programa de AE têm um 

desempenho acadêmico satisfatório? O que te leva a concluir que sim (ou não)? 
3. No IF Sudeste MG, é feito um monitoramento do desempenho acadêmico dos alunos 

contemplados pelo PNAES? Em caso afirmativo, você tem conhecimento de como é feito 
esse monitoramento?  

5. Você concordaria em criar algum tipo de contrapartida para o aluno beneficiado; tais 
como participação de projetos do campus, ou até mesmo prática de algum esporte, ou 
outra atividade pertinente, que possa contribuir para o crescimento profissional e pessoal 
do aluno? 

 
Bloco 3 - Seleção dos alunos contemplados pelo programa de AE no âmbito do IF 
Sudeste MG 
Objetivo: Percepção a respeito da abrangência do PNAES e da seleção de alunos em 
vulnerabilidade socioeconômica.  
 
1. A quem as bolsas de assistência estudantil são destinadas no âmbito do IF Sudeste MG? 
2. No âmbito do IF Sudeste MG, há editais para seleção de alunos a serem beneficiados pelo 

programa de AE. Como são elaborados e como são divulgados?  
3. Na sua opinião, o edital de seleção do programa de atendimento aos estudantes em baixa 

condição socioeconômica é elaborado tempestivamente, ou seja, considerando o início do 
período letivo? 

4. Na sua opinião, essa divulgação dá pleno conhecimento da oferta dessas bolsas a 100% 
dos alunos que são público alvo das ações de AE? O que te faz concluir que a divulgação 
garante o pleno conhecimento (ou não) das ações de AE no âmbito do IF Sudeste MG? 
Caso o entrevistado conclua que não há uma divulgação eficaz: Poderia sugerir algumas 
ações para melhorar a divulgação a fim de que todos os alunos tenham conhecimento das 
ações de AE? 
Caso o entrevistado conclua que há uma divulgação eficaz: Poderia sugerir ações 
pontuais para melhorar ainda mais ou facilitar a divulgação do edital das ações de AE? 
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5. O edital estipula um período no qual o aluno deve entregar documentos ao campus a fim 
de que seja feita a análise socioeconômica pela assistente social. Durante esse período o 
instituto disponibiliza algum servidor ou funcionário terceirizado para ajudar no 
recebimento de tal documentação? 

6. Você acredita que todos os alunos em condição de vulnerabilidade socioeconômica são 
contemplados pelas ações de AE no IF Sudeste MG? Por quê? 
 

Bloco 4 - Quantitativo de bolsas, questões financeiras e orçamentárias referentes ao 
programa de AE 
Objetivo: Conhecimento do entrevistado sobre distribuição orçamentária e quantitativo de 
bolsas. 
 
1. Você concorda que na ação de assistência estudantil há dois momentos distintos: a gestão 

do recurso e a seleção dos alunos que serão contemplados pelas bolsas? A gestão e a 
seleção dos alunos são realizadas pelo mesmo profissional? 

2. Você tem conhecimento de todos os processos de gestão dos recursos orçamentários desde 
o momento em que o orçamento é liberado até o momento em que o recurso é 
efetivamente enviado para o aluno, passando inclusive pela seleção do mesmo conforme 
edital de concessão de bolsas de assistência estudantil? 

3. Você tem conhecimento se houve um aumento no valor orçamentário destinado para as 
ações de AE no decorrer dos anos? Se sim: Você acompanha essa evolução de que forma? 

4. Em linhas gerais, o valor que o MEC envia para a AE é suficiente para as ações desse 
programa no âmbito do IF Sudeste MG, bem como para atender às particularidades do 
campus? Por quê? 

5. Você tem conhecimento de como é definida a distribuição do valor orçamentário para 
cada campus? 

6. Os alunos são consultados sobre o número de bolsas ou valor das mesmas? Por quê? 
7. Na sua percepção, como são definidos os valores e o quantitativo de bolsas que são 

ofertadas? 
8. Quais bolsas são liberadas anualmente e quais são liberadas pelo prazo de duração do 

curso? 
9. Para continuar recebendo a bolsa com prazo de duração do curso, é necessário que o aluno 

tenha que apresentar algum documento semestralmente ou anualmente que justifique essa 
necessidade estendida? 

10. Você saberia me dizer quanto tempo se passa, em média, desde a abertura do prazo para 
inscrição do programa de assistência estudantil até o dia em que o aluno recebe a bolsa? 

11. Como proceder, no decorrer do período, se surgir uma necessidade emergencial de 
atendimento a algum aluno não contemplado pela bolsa de AE? Suponha nessa questão 
que o processo de seleção de alunos já esteja finalizado. 

12. Se houvesse maior liberação de recursos orçamentários para as ações de assistência 
estudantil, em qual ou quais modalidade (s) você aplicaria? 

 
Bloco 5 - Equipe multidisciplinar 
Objetivo: Percepção quanto a importância de uma equipe multidisciplinar atuante nas ações 
de AE. 
 
1. O artigo 3º do Decreto 7234/2010, que dispõe sobre o PNAES, diz que o programa de AE 

"deverá ser implementado de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, visando ao atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de 
graduação presencial das instituições federais de ensino superior", e no caso particular do 
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IF Sudeste MG, que além de ofertar cursos de graduação, oferta também o ensino médio e 
profissional. Na sua percepção, as ações de AE no âmbito do IF Sudeste MG, estão 
articuladas com as atividades de ensino, pesquisa e extensão? O que te leva a concluir que 
sim (ou não)? 

2. Você acredita ser importante ter uma equipe multidisciplinar vinculada às ações de AE? 
Por quê?  

3. Se sim: Quais profissionais, além das Assistentes Sociais, seriam importantes para compor 
essa equipe multidisciplinar? 

4. Você acredita que o número de profissionais atuantes no cargo de assistente social é 
suficiente? Por quê? 
 

Bloco 6 - Avaliação do Programa de Assistência Estudantil no IF Sudeste MG  
Objetivo: Percepção da importância na avaliação do PNAES. 
 
1. O PDI do IF Sudeste MG diz que as ações de AE são eficientes. Você concorda com essa 

afirmação? Por quê? 
2. Hoje, há um software de gestão do Programa de Assistência Estudantil que permita 

facilitar o seu trabalho, inclusive avaliar o programa de assistência estudantil? Se não: 
você acredita que a implantação de um sistema ajudaria a desenvolver de forma mais 
eficaz o seu trabalho? 

3. O que você melhoraria no programa de Assistência Estudantil do IF Sudeste MG?  
4. O que você não mexeria no programa de Assistência Estudantil do IF Sudeste MG por 

considerar que funciona perfeitamente?  
5. Há algo que você extinguiria no programa de Assistência Estudantil por considerar que 

sua não execução não faria falta em momento algum? 
6. No âmbito do IF Sudeste MG, a avaliação do programa de Assistência Estudantil é 

realizada?  
Em caso afirmativo: quais ações são realizadas?  
Em caso negativo: há alguma ação que você poderia sugerir a fim de avaliar o programa? 

7. Na sua percepção, quais indicadores são importantes para a avaliação do programa de AE 
no âmbito do IF Sudeste MG? 
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APÊNDICE D - Entrevista E1 1 

 2 

Duração da entrevista: 1h07m29s 3 

 4 

Na sua percepção, existem ações, por parte do MEC ou até mesmo do IF Sudeste MG, 5 

que visam à permanência do aluno e o sucesso na conclusão do curso? 6 

Sim, tem os projetos na instituição, tem o programa da assistência estudantil, então não é só o 7 

programa da assistência estudantil, mas tem vários projetos dentro do Instituto. Então tem 8 

sim. 9 

Você acredita que o programa de AE contribui para a permanência e o êxito do aluno 10 

que é contemplado?  11 

Contribui para a permanência do aluno sim.Se for para focar somente a questão 12 

socioeconômica, o dinheiro contribui sim. Tem alunos aqui, que conhecer a gente conhece, 13 

mas não dá para ter contato com todo mundo. Tem até alguns alunos que são extremamente... 14 

A condição financeira... É super fragilizada, o aluno veio para cá e eu sei que é por causa da 15 

assistência, do benefício, que o aluno veio para estudar. Neste sentido ajuda, contribui sim! Se 16 

a questão é socioeconômica ajuda, contribui muito. 17 

Na sua opinião, o que é importante levar em consideração quando se fala de 18 

desempenho acadêmico do aluno, independente de ser beneficiário ou não do programa 19 

de AE? Para o estudante ter um bom desempenho, o que é importante para você? Por 20 

exemplo, ter bons professores? 21 

Bom, se eu não for clara na minha resposta, você pergunta! Um bom desempenho acadêmico, 22 

eu acho que para mim, primeiro de tudo, tem todo um histórico anterior para você ter um bom 23 

desempenho acadêmico. Envolvem muitas coisas! Qual é o ambiente que você cresceu, que 24 

tipo de escola que você teve na primeira infância, no fundamental, no ensino básico. O que 25 

estimula o aluno desde cedo a estudar, o tipo de escola que ele frequenta, que condições a 26 

escola dá para o aluno, que tipo de estímulo (recebeu) dentro da casa, se foi estimulado pelo 27 

pai ou não, a questão da cultura da família em relação à importância que dá para o estudo, a 28 

dificuldade ou não que tem aquele aluno! Porque não é simplesmente, eu entendo, chegar lá 29 

na sala, o professor passar (o conteúdo) e o aluno ser desinteressado ou não, vai além disso. 30 

Mas a questão é o histórico escolar, é a escola que ele freqüentou se deu uma boa condição, se 31 

ele aprendeu tudo o que precisava, o meio que ele está! É a condição do estímulo! Então 32 

quando você tem o básico da educação, o mínimo que é oferecido... Vamos começar com o 33 

aluno do técnico integrado, que tipo de escola? Eu digo assim porque é importante! Aqui no 34 

campus é tudo muito diversificado, é aluno de todos os lugares, as condições são muito 35 

diversas! Não é pelo fato de morar na roça, não tem, mas existe toda uma estrutura... Cada um 36 

tem uma estrutura diferente, então aqui é muito diversificado. O aluno que chega aqui no 37 

técnico integrado, qual é a condição de estudo dele? Essas outras questões que eu coloquei! 38 

Às vezes os que vieram para a graduação! Como foi feito o ensino fundamental e o ensino 39 

médio? Que condições ela teve para concluir? Foi na marra? Tiveram condições emocionais, 40 

condições... É... No total, ela teve condições de levar na tranqüilidade ou teve outros fatores 41 

que interferiram? Então é assim: quando você tem uma condição mínima básica para você 42 

estudar e você tem aquela condição, o seu rendimento é diferente. Por exemplo, estamos nós 43 

duas aqui, a sua condição, nem digo só questão de dinheiro, tem coisas que ultrapassam a 44 

questão do dinheiro! Essa coisa de ficar focando só no dinheiro! Não! Você tem uma 45 

condição que no geral, tem aquele que tem a condição e tem aquele que é sobrevivente, o que 46 

é sobrevivente está ali na garra, ele está ali no esforço, ele está ali por querer, quer uma 47 

condição melhor, quer estudar, valoriza. E tem o outro que tem melhores condições! Então 48 

isso para mim é um dos fatores que eu entendo que interfere no desempenho, são vários 49 
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fatores: familiar, educação, que condições de ambiente e meio familiar... Eu acho que é muito 50 

complicado falar de desempenho porque não é simplesmente falta de vontade e vontade, essa 51 

questão do desempenho é muito complicada, é muito complexa! Atribuir o desempenho 52 

acadêmico só ao esforço... É como dizer assim, se esforçar consegue... Lógico que você pode 53 

ter uma deficiência muito grande em tudo, mas quando você tem aquela consciência de que 54 

você quer, corre atrás, tem que correr mil vezes mais que o outro, então ela não pode ser o... 55 

Ah, mas ela está ali, mediana, com esforço, mas ela consegue! Ter um (bom) desempenho 56 

acadêmico em tudo? É muito mais custoso. Eu acho que desempenho acadêmico assim... São 57 

muitos fatores que interferem, mas não quer dizer que você teve uma fragilidade que não vai 58 

ser bom! Não é isso não! É muito mais custoso! Então você corre mais atrás. Quando as 59 

pessoas querem associar o desempenho acadêmico com bolsa, meu Deus! Nossa!!! 60 

Principalmente o perfil que tem! 61 

Então na sua percepção é um erro a pessoa associar o desempenho acadêmico com a 62 

bolsa de assistência estudantil! 63 

É! É! Tipo assim... Se não tiver bom desempenho não merece, porque às vezes você escuta 64 

uma piadinha ou outra... Tem gente que às vezes chega aqui numa fragilidade em todas as 65 

áreas e a pessoa corre atrás e a pessoa se desenvolve tanto, pode não ser o que o outro acha 66 

que tem que ser, mas tem gente que se conseguir ficar no 65, no 70, no 60, é louco, porque 67 

chegou tão fragilizado! Eu estou falando assim, mas a pessoa tem que se esforçar, tem que ter 68 

o esforço! Então são muitos fatores que interferem nessa questão do desempenho acadêmico 69 

ou não. Porque às vezes as pessoas colocam muito o merecimento, esforço, nota alta e nem 70 

sempre é isso... Tem aquele que, grosseiramente falando, consegue na garra e na luta porque 71 

são muitos conflitos que tem que gerenciar! Ufa! E tem aquele que é mais! Então assim... É 72 

mais complicado. 73 

É mais favorável, não é? 74 

É! Eu fui clara?  75 

Sim, pois você acabou por responder outras perguntas que eu ia fazer! 76 

Mas é neste sentido, mas agente acha que é complicado! Como a gente vai saber de outros 77 

fatores que influenciam? Mas são muitas coisas que interferem demais para conseguir ir para 78 

frente, se destacar! Cada um com suas dificuldades, você às vezes observa comportamento de 79 

um aluno e de outro, aí você olha e, meu Deus, é a forma que ele consegue! É a forma que ele 80 

consegue se manter para dar conta. O jeito tal, o comportamento tal é a forma que ele 81 

consegue para estar se expressando! 82 

Então, pelo que você me falou, você acredita não ser viável pedir uma contrapartida a 83 

um aluno beneficiado pela assistência estudantil, justamente por essa fragilidade, por ele 84 

ser socioeconomicamente vulnerável, muito provavelmente ele vem de uma história com 85 

deficiência, em toda história acadêmica, familiar e cultural... 86 

Sim! 87 

Então para você essa contrapartida... 88 

Eu estou falando assim, hoje, no espaço em que eu estou, aqui no campus, hoje, estou falando 89 

assim dentro da minha realidade, dentro do perfil que eu vejo, essa questão da 90 

contrapartida?!? 91 

Nem uma prática de esporte? 92 

Bom, quem gosta do esporte, já faz o esporte, se o aluno gosta, o aluno já faz... O aluno gosta 93 

de ler... Ele lê... Quando eu digo contrapartida, o aluno só faz alguma coisa para não perder a 94 

bolsa! Agora se for do agrado do aluno e ele fizer, é bom! Se for acrescentar prá ele, não é 95 

aquela coisa, você vai receber bolsa e vai ter que limpar ali, sabe aquela coisa bem arcaica às 96 

vezes? Esse tipo de contrapartida não, porque não acrescenta para o aluno, exigir do aluno, 97 

você vai receber a bolsa, mas você tem que ter, isso é o mínimo, tem que freqüentar, ter nota 98 

boa, não! Agora por exemplo, você recebe a bolsa, você tem que ir à monitoria, aí sim. Se 99 
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você está frágil numa matéria, então porque você não vai? Pode ir! Mas aí não vejo que é uma 100 

contrapartida. Você vai lá porque você precisa, você vai fortalecer seu conhecimento, vai tirar 101 

suas dúvidas, vai fortalecer o seu desenvolvimento. Não é uma contrapartida de ter que exigir, 102 

por exemplo, você tem que limpar ali porque você está recebendo (bolsa), não neste sentido. 103 

Então entre aspas, não seria o nome contrapartida, mas você acredita que participar de 104 

uma monitoria porque a nota dele não está boa! 105 

É, de certa forma... 106 

De certa forma é uma oportunidade de o aluno melhorar a nota dele? 107 

É! Ele tem que melhorar, precisa aprender! Porque se deixar solto, não vai! Você está ruim 108 

em matemática? Vamos ir lá na monitoria para você aprender, tirar a dúvida! Cola no seu 109 

professor, cola no seu coleguinha. Às vezes ele vem aqui... Ah! Cola no seu professor, fala: eu 110 

não entendi! Cola em quem sabe! Corre atrás! 111 

Então seu trabalho como assistente social passa também por uma orientadora dentro da 112 

escola! 113 

Não! Eu não olho as notas, mas ele chega e diz: eu estou com dificuldade, está difícil essa 114 

matéria! Aí eu pergunto: o que você está fazendo para melhorar seu conhecimento? Você 115 

corre atrás do seu professor, você pergunta? Eu fico conversando com o aluno! O que você 116 

está procurando fazer para melhorar? Se não aprender, vai ficar agarrado! E vai ficar agarrado 117 

até quando? Eu passo a orientação, mas é quando o aluno vem e relata alguma coisa. É neste 118 

sentido! 119 

A quem as bolsas de assistência estudantil são destinadas no âmbito do IF Sudeste MG? 120 

Para alunos com condição socioeconômica mais vulnerável, tem o público que de acordo com 121 

o decreto, todos os alunos podem participar, mas é para o aluno que tem o perfil até um 122 

salário e meio per capita. Então assim, as bolsas aqui no Instituto, como o orçamento, não dá 123 

para atender todos que solicitam, então é direcionado para aquele aluno com condição 124 

socioeconômica mais vulnerável dentro de todo o processo que é feito. 125 

No âmbito do IF Sudeste MG, há editais para seleção de alunos a serem beneficiados 126 

pelo programa de AE. Como são elaborados e como são divulgados?  127 

Sim. O edital, o grupo de assistentes sociais do IF Sudeste MG, juntas, a gente olha o edital 128 

tem uma reunião, conversa, vê como vai ser feito, daí é feito o edital pelo grupo e passa pela 129 

procuradora. Depois na época de divulgar, assim como nesse ano, tem o edital, vê se tem 130 

alguma alteração ou não, a gente manda para a coordenação que envia para direção, a direção 131 

olha, assina e libera para a publicação. Mas o edital é feito em conjunto com o grupo de 132 

assistentes sociais.  133 

Em qual mês do ano é feito o edital? 134 

Não tem isso muito certo não! Se houver uma alteração o grupo se reúne, mas não tem um 135 

período certo não. Normalmente é o grupo de assistentes sociais que elabora esse edital. 136 

A reunião é antes ou depois do início das aulas? 137 

Quando o grupo se reúne, quando!Normalmente é no final do ano, mas não é todo ano que 138 

reúne não. 139 

Na sua opinião, o edital de seleção do programa de atendimento aos estudantes em baixa 140 

condição socioeconômica é elaborado tempestivamente, ou seja, considerando o início do 141 

período letivo? 142 

Aqui é divulgado todo início de período letivo. Aqui é só um edital por ano, é só no início 143 

mesmo. Tem lugares que tem dois, mas aqui é só um mesmo! 144 

Na sua opinião, essa divulgação dá pleno conhecimento da oferta dessas bolsas a 100% 145 

dos alunos que são público alvo das ações de AE?  146 

Na minha percepção sim. Pelo menos assim é como tem sido feito! O edital normalmente, 147 

desde que eu entrei, o edital fica assim! Daí com tempo a gente vai aprendendo e diminuindo 148 

o período. Então fica! Coloca no site desde que eu entrei, ficava assim... Um mês no site! Aí 149 
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todo início de período letivo passa na sala, conversa com os alunos, fala sobre o edital, igual 150 

vai ser semana que vem, tem o edital, falo das bolsas, explico para os alunos, falo que, 151 

qualquer dúvida, (tem a) sala do serviço social, tem a coordenação, por favor vai lá, qualquer 152 

dúvida estamos à disposição. Então, além da divulgação a gente passa dentro da sala de aula. 153 

Então é divulgado! Eu acho assim, a pessoa sabe que tem, agora o que eu vejo é a questão da 154 

procura, a pessoa sabe e na hora da entrega da documentação... Não sei se é dúvida, o que é... 155 

Mas há divulgação sim! Agora, se tem outro meio que pode (usar para) ser mais divulgado... 156 

Porque antes de começar todo mundo liga e sabe da bolsa, é aquela coisa, mas depois que 157 

divulga o edital, está divulgado, tem lá todas as informações, sabe onde procurar, a partir daí 158 

depois quando precisa! Pelo menos é uma percepção, posso estar equivocada, mas quando 159 

precisa da parte dele (subentende o aluno) aí parece que começa a dificuldade ali. Quando o 160 

outro começa a ter que fazer a parte dele, não sei se é por simplicidade, dificuldade de 161 

entendimento, não é? Então assim, é divulgado no site, dá um período muito grande para 162 

entregar a documentação. Então é bem divulgado sim! Eu já pensei assim, meu Deus, será que 163 

tem outro jeito ou outra forma de... Mas eu acho... Hum... É bem divulgado aqui, e fica muito 164 

tempo. 165 

O período de inscrição fica aberto por um bom período? 166 

Aqui fica... O edital é divulgado, aí fica uma semana para um, duas semanas, só que aí o que 167 

acontece? Entregam no último dia. Então fazem filas quilométricas. No ano passado e no ano 168 

retrasado foi diminuindo um pouquinho porque perdia-se um tempo muito grande! 169 

E os alunos deixam para entregar a documentação no último dia? Bem em cima não é? 170 

Não necessariamente no último dia? 171 

É.  Praticamente nos quatro primeiros anos em que fiquei aqui, praticamente deixavam para 172 

entregar no último dia. 173 

Então o movimento maior é no último dia! 174 

No ano passado e no ano retrasado, em 2017, foi um pouquinho melhor porque dividiu-se (a 175 

data de entrega de documentos), para a graduação e para o técnico integrado, neste caso não 176 

embolou tanto porque o integrado tem dois dias, o segundo que entrega separou por curso, 177 

mas se ficar o mês aberto para entregar a documentação, esse um mês não é aproveitado não! 178 

Então faltando um dia, faltando dois dias, a fila é quilométrica. Em questão de tempo, não sei, 179 

aí ele é divulgado, fica muito tempo no site, ficava, o período para entregar a documentação é 180 

amplo, é divulgado, a instituição inteira fica sabendo. A demanda que é alta no ano passado 181 

foram 800 solicitações. Então eu vejo que é bem divulgado, agora se tem outro jeito de 182 

melhorar? Estou falando assim porque é uma preocupação, dá vontade de falar, meu filho, é 183 

pegar pelo braço, mas é divulgado sim! 184 

O edital estipula um período no qual o aluno deve entregar documentos ao campus. 185 

Durante esse período o Instituto disponibiliza algum servidor ou funcionário 186 

terceirizado para ajudar no recebimento de tal documentação? 187 

Até o ano passado era disponibilizado só para receber o documento, conferir o documento 188 

não. A pessoa recebe, tem o nosso protocolo direitinho. Mas conferir não. Esse ano nós 189 

vamos tentar conferir, porque quando não dá prá conferir, é fogo.  190 

Se deixarem de entregar alguma coisa atrasa para vocês depois, não é? 191 

É complicado. Esse ano a gente vai conferir, vai ficar muito exaustivo, depois a gente vai ver 192 

um outro colega de trabalho que no ano passado ajudou nas coisas administrativas, vamos 193 

tentar conferir para ver se melhora um pouco, mas vamos ver se tem alguém para ajudar. E o 194 

fato de ajudar a conferir... Até para ajudar a conferir tem que ter um certo perfil. Mas é uma 195 

coisa que a gente vai tentar. 196 

Você acredita que todos os alunos em condição de vulnerabilidade socioeconômica são 197 

contemplados pelas ações de Assistência Estudantil aqui no Instituto?  198 

Repita por favor. 199 
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Todos os que entram com o pedido são contemplados? 200 

Não, não é não. Que tem o perfil, não é? 201 

Isso, que tem o perfil! 202 

Não é não! Tem o perfil e tem a lista de espera. Tem a quantidade de vagas, depois vai para o 203 

recurso, então não! É atendido pela situação socioeconômica, aquele aluno mais fragilizado 204 

vai dentro das vagas, mas não são todos que têm o perfil que são atendidos, o perfil é de um 205 

salário e meio, que aqui para nossa região esse perfil, não é? Não são atendidos! 206 

E não são atendidos por quê? 207 

É a questão do orçamento. Não tem orçamento para atender todo mundo. Como por exemplo, 208 

aqui tem manutenção, moradia não dá para atender todo mundo. Como no ano passado: 209 

publicou o edital, solicitaram todos os que tem perfil para receber, mas todos receberam? 210 

Não! Por quê? Orçamento! 211 

Você concorda que na ação de assistência estudantil há dois momentos distintos: a 212 

gestão do recurso e a seleção dos alunos que serão contemplados pelas bolsas? 213 

Sim. É! Esse ano na seleção, temos duas na linha de frente! Fazendo as análises! Mas a gestão 214 

de recurso... 215 

Então você não tem conhecimento do processo de gestão do recurso orçamentário, desde 216 

o momento em que o orçamento é liberado pela Reitoria e passado para o campus? 217 

É. Não. Vamos colocar que falam que tem um milhão. Quantas bolsas a gente vai conceder? 218 

Para a alimentação vai ser esse valor! Para a moradia, por exemplo, tem 50 vagas para esse 219 

ano, mas é por duração do curso! Daí fazemos as continhas! É só um exemplo, já tem 100 220 

alunos que recebem, o recurso desse ano, qual é? A manutenção, quanto é? Tem material 221 

didático... É isso! Por exemplo, coloca que tem um milhão, esse é o valor total da assistência 222 

total, quando vai participar e opinar? Não! É só mesmo a questão de passar o valor, por 223 

exemplo um milhão, aí decidimos como vamos distribuir, para quantos números de vagas! Se 224 

me perguntar qual o valor da assistência eu posso até te dizer, mas para que foi destinado 225 

centavo por centavo, o que é! Eu não sei e nem tinha condições de correr atrás! Essa gestão 226 

fica toda com o pessoal lá (da administração)... 227 

Você percebe se houve um aumento no valor orçamentário? 228 

Quando eu entrei, o recurso era maior, depois teve ano que permaneceu, outro ano aumentou 229 

um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas noção do valor total, isso eu tenho, não ficava 230 

alheia, mas a distribuição mesmo! Mas o valor de 2013 prá cá diminuiu sim, mas como é 231 

distribuído, saber, não (sei)! 232 

Então o valor que o MEC manda não é suficiente para as ações da assistência estudantil. 233 

O que tem disponibilizado para as bolsas não é. 234 

Você tem conhecimento de como é definida a distribuição do valor orçamentário para 235 

cada campus? 236 

Me parece que faz por aluno, por matrícula, parece que é isso. Quantos alunos têm 237 

matriculados? São umas continhas assim, é por matrícula. Na graduação parece que tem um 238 

peso diferente. Estou falando assim, achismo. Mas mais do que isso... 239 

Os alunos são consultados sobre o número de bolsas ou valor das mesmas? 240 

Não. 241 

Na sua percepção, como são definidos os valores e o quantitativo de bolsas que são 242 

ofertadas? 243 

Vai depender do valor orçamentário. A questão do valor, teve um ano que eu fiz uma 244 

pesquisa, para ver o aluguel e a quantidade de alunos que moram (em uma república), 245 

grosseiramente falando, um aluguel de R$ 650,00, são dois quartos, uma média, normalmente 246 

dois por quarto, quanto que dá? Uns R$ 150,00, R$ 160,00? Até o ano passado estava R$ 247 

180,00, suponhamos que faltam uns R$ 10,00, normalmente a pessoa que tem moradia tem 248 

manutenção, mas para moradia, vê o valor do aluguel, faz-se uma média e vê se dá. Agora a 249 
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manutenção, que aumentamos para R$ 200,00. Manutenção estava defasada, mas às vezes 250 

agente pergunta para o aluno informalmente, como está o valor? Está dando par dar suporte? 251 

Mas tudo informal! Até então está dando para levar.  252 

Quais bolsas são liberadas anualmente e quais são liberadas pelo prazo de duração do 253 

curso? 254 

Anualmente o transporte e a manutenção. Agora alimentação, moradia, material didático é 255 

duração do curso. 256 

Para essas bolsas com prazo de duração do curso, o aluno tem que comprovar 257 

semestralmente ou anualmente que ainda está precisando dessa bolsa? 258 

O aluno quando vem pedir moradia, agente só libera para quem mora longe. Ele traz todo 259 

início de edital o contrato de aluguel aqui na cidade, e ele estando matriculado e freqüente! 260 

Agente já entende que ele não é daqui, é de uma cidade longe, está matriculado, tem 261 

freqüência, então (a bolsa) continua sendo paga, mas o aluno precisa trazer o contrato de 262 

aluguel. O iniciante. Os outros a gente não pede não. A não ser que se mudar, tiver alguma 263 

alteração, é muito claro, o aluno tem que comunicar e trazer (o novo contrato). A obrigação 264 

dele é trazer. 265 

Você saberia me dizer quanto tempo se passa, em média, desde a abertura do prazo 266 

para inscrição do programa de assistência estudantil até o dia em que o aluno recebe a 267 

bolsa? 268 

Até os outros anos, recebia em julho, agosto. E isso é por que... Eu falo e fico irritada! Mesmo 269 

com duas, fica um bom tempo sem receber! Fica um seis meses para receber mais ou menos, e 270 

isso a base de muito empenho, quase morremos aqui... É muito sofrimento, você estar ali 271 

dando sangue... E o tempo é complicado. Mas desde o início das aulas até receber, no mínimo 272 

uns seis meses, mas neste ano vamos ver como vai ficar! Vamos colocar aí uma média de seis 273 

meses. 274 

Como proceder, no decorrer do período, se surgir uma necessidade emergencial de 275 

atendimento a algum aluno não contemplado pela bolsa de AE? Suponha nessa questão 276 

que o processo de seleção de alunos já esteja finalizado. Qual o procedimento? 277 

Se chegar uma emergência, a gente não tem essa brecha, não tem nada. Publicou o edital, 278 

cumpre todos os procedimentos que estão lá... Não tem nenhum benefício do PNAES que 279 

você pode... Tem um monte de gente na lista e aí chega outro? Não tem um benefício que 280 

trata da emergência! Não tem jeito. E aí? Já fez edital, já selecionou, o recurso já foi 281 

distribuído... Conforme a demanda que a pessoa traz... Hum... Eu preciso porque aconteceu 282 

isso... Não tem... Não tem nada, nenhum benefício! Não existe! 283 

Se houvesse maior liberação de recursos orçamentários para as ações de assistência 284 

estudantil, em qual ou quais modalidades você aplicaria? 285 

Se viesse mais recursos... Tem que pensar para ser bem investido. Para alimentação, que hoje 286 

tem o almoço e o jantar, eu acrescentaria mais refeições, um café da manhã ou da tarde. Na 287 

moradia eu aumentaria o valor. Na manutenção eu aumentaria um pouquinho os valores. Ah, 288 

eu aumentaria os valores! A gente trabalha em cima da risca, então fazer um estudo melhor 289 

para aplicar, o que poderia fazer para melhorar! Chamaria mais pessoas também, agora para 290 

atender todo mundo teria que vir um recurso muito alto, teria que ser um recurso bem maior. 291 

Mas nas modalidades que já temos, podemos ver o que melhorar. Atende! Mas temos que ver 292 

o que pode melhorar. Por exemplo moradia é complicado porque é pela duração do curso, se 293 

você colocar um valor também muito alto, você não sabe no próximo ano, você não tem a 294 

segurança do orçamento do ano seguinte. É complicado! Teria que pensar muito. Mas é só 295 

uma hipótese! Se viesse? Seria perfeito... Mas vindo, teria que ver qual a melhor forma, mas a 296 

princípio, daria mais uma alimentação, aumentaria um pouco as bolsas! De repente o 297 

transporte... São dois vales, um para vir outro para voltar! Chamaria mais pessoas, mas teria 298 

que pensar o que se fazer para fortalecer, melhorar ainda mais. 299 
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O PDI do IF Sudeste MG diz que as ações de Assistência Estudantil são eficientes. Você 300 

concorda com essa afirmação? Por quê? O PDI é de 2012 e é válido até 2019. Ele diz que 301 

é eficiente, não detalha! Por que é eficiente? Não há uma explicação no documento. Na 302 

sua visão, é ou não é? 303 

A Assistência Estudantil contribui muito, agora...  304 

É complicado responder essa pergunta? 305 

Eu teria dificuldade de saber se é eficiente... O que é eficiente? O que é a eficiência?  306 

Você não concorda, nem discorda! 307 

Não concordo não! Não acho que é eficiente... Porque para uma coisa ser eficiente! Não vejo 308 

que é eficiente! Contribui, ajuda, é uma ação muito importante para o Instituto, para os 309 

alunos, mas eficiente... Não. 310 

Não sei se seria sua opinião, mas para ser eficiente para você, teria que atender a todos 311 

os alunos que solicitaram, dentro do perfil? Se isso acontecesse... 312 

Para mim não é só liberar o dinheiro, é atender, é o acompanhamento...  313 

Neste sentido, vai além! 314 

Hoje tem o IF, tem uma coordenação... Às vezes as pessoas falam que a Assistência 315 

Estudantil é só liberar o dinheiro, mas não... É ter mais reuniões, é chamar o aluno para 316 

conversar, não é só a questão do recurso, precisa de um envolvimento institucional maior 317 

mesmo! Não ficar só restrito à assistência estudantil, não! Não sei se você está me 318 

entendendo! Precisa ser um trabalho mais coletivo mesmo. O dinheiro é importante, mas 319 

saber como está sendo feito, o monitoramento, o acompanhamento mesmo. É abraçar da 320 

forma mais completa possível. Não é só a questão de liberar a bolsa para o aluno! É o 321 

acompanhamento do aluno! O que o aluno está precisando? No geral tem que ter um 322 

acompanhamento de todos. São reuniões, não é só a assistente social que tem que ter, tem que 323 

ter mais pessoas, a assistência ao estudante tem que ter uma equipe mais densa que se reúne e 324 

conversa, que tenha um envolvimento... Eu não acho que a assistência é eficiente não! 325 

Essa resposta puxou uma outra. Você acredita ser importante ter uma equipe 326 

multidisciplinar vinculada às ações de AE? 327 

Tem uma equipe sim, mas todo mundo é muito apertado com suas atribuições, psicólogo, 328 

pedagogo... Que o reunir, o compartilhar, o discutir caso. Claro que é importante, mas cada 329 

um dentro da sua atribuição! Não é por que tem uma equipe que tem que ser imposto... Não! 330 

É ninguém querer intrometer, às vezes pode alguém achar que é o coletivo, mas é cada um nas 331 

suas atribuições e cada um nas suas particularidades. 332 

Você falou das psicólogas e pedagogas para compor uma equipe multidisciplinar, 333 

existiriam outros profissionais que seriam importantes nessa equipe? 334 

Pedagoga, psicóloga, assistente social... Tem as ações inclusivas... Mas é conforme a 335 

demanda... É conforme a questão, a situação... Conforme a demanda é todo mundo? De 336 

acordo com a demanda, só algumas delas! Depende da demanda que for ser tratada. 337 

Você concorda que o número de assistentes sociais aqui no campus é suficiente? A 338 

demanda que vocês têm hoje no campus, sei que tem a sazonalidade, que no início do ano 339 

tem muita demanda! No geral o número de hoje, seria suficiente? 340 

No geral o número é suficiente sim, mas uma a mais... A gente fica muito focada em análise 341 

socioeconômica, que pega tanto o tempo da gente, então outras coisas... Não tem nem tempo! 342 

Acho que pelo fato de ficarmos na análise e isso sugar tanto, mas teria outras coisas que se 343 

poderiam fazer... Tendo outras atividades seria melhor mais uma! O número atual atende, mas 344 

mais uma seria o ideal. Estender o atendimento de sete até 10 horas da noite, se aparecer 345 

alguma outra atividade, ter uma a mais para atender! Por exemplo, agora no primeiro 346 

semestre, cinco minutos que parar atrapalha o andamento. O primeiro semestre é muito 347 

puxado, o segundo é mais tranquilo. 348 

Hoje, há um software de gestão do Programa de Assistência Estudantil?  349 
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Não. A gente não tem nenhum sistema não.  350 

Você acredita que a implantação de um sistema ajudaria a desenvolver de forma mais 351 

eficaz o seu trabalho? 352 

Teria que, para a Assistência Estudantil, ser uma coisa pensada, vamos fazer um programa 353 

para a Assistência Estudantil, para o IF Sudeste MG, quem é que participa dos processos de 354 

Assistência Estudantil? Quem são os responsáveis? Quem sabe responder como precisa ser? 355 

Não é chegar e toma, pronto, usa e acabou! Seria importante? Nossa, maravilhoso! Sistema 356 

ajudaria sim, cruzamento de dados... Ajudaria bastante, muito. Mas desde que fosse pensado 357 

com as pessoas que trabalham com aquilo. Por exemplo, somos nós duas, você vai perguntar 358 

para o senhor José ali atrás? Não! Quem são os envolvidos,o que precisa, quem atende. 359 

Respondendo aqui, quem que precisa, quem atende? Participação de quem trabalha e quem 360 

vai utilizar, pois quem vai ser beneficiado é o aluno. Vai trazer uma melhora para as 361 

limitações do trabalho! Isso seria muito bacana, vejo que, com a concordância, o objetivo é 362 

facilitar para o aluno, vai incluir, vai contribuir, vai atender ou vai agilizar o trabalho. A 363 

questão não é só agilizar o trabalho não. Tudo tem que ser pensado, mas tem que ser por 364 

quem executa. Cada campus tem a sua realidade, não vem comparar! A questão cultural é um 365 

fator muito forte. Passa o tempo a gente vai estudando, vai aprimorando, está equivocado, 366 

quer melhorar? 367 

O que você melhoraria no programa de Assistência Estudantil do IF Sudeste MG?O que 368 

você não mexeria e o que você extinguiria no programa de Assistência Estudantil?  369 

Tenho que pensar! No geral para melhorar a assistência estudantil, acho que informatizar o 370 

processo, informatizar... Não gosto muito dessa palavra não, mas ver o que pode ser feito para 371 

agilizar, ver o que pode ser feito para desburocratizar. Melhorar o programa no IF Sudeste? 372 

Tinha uma outra coisa... A gente fica muito preza no edital, é um documento que rege, é claro, 373 

mas e se acontecer alguma coisa, você não tem outra alternativa, é muito frustrante, mas 374 

quando fala em AE... Eu acho que... Não sei, fica muito limitado à bolsa, se chegar 375 

emergência, coisa séria mesmo... E aí? Aí não sei até que ponto teria uma condição extra para 376 

ajudar em um primeiro momento. É uma coisa a ser pensada, melhorada. 377 

Eu não mexeria, não sei se responde, querer associar bolsa com desempenho acadêmico, 378 

querer associar uma contrapartida, mexer no valor das bolsas para atender mais. Para 379 

responder eu preciso pensar! 380 

Procedimento que eu acabaria no programa? Não tem o que acabar, mas aperfeiçoar... A 381 

assistência no geral precisa ser aprimorada, mas envolve questão orçamentária, envolve mais 382 

pessoas! Essas perguntas que você faz, acaba respondendo às fragilidades. Teria que ter mais 383 

pessoas para melhorar. Por exemplo, o aluno que já entra (com pedido) todos os anos, tem o 384 

formulário que ele tem que preencher, continua o mesmo se ele entra todo ano? Que 385 

documentos trazer só para revalidar o processo, é o não ter que ficar entregando muita coisa! 386 
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APÊNDICE E - Entrevista E2 1 

 2 

Duração da Entrevista: 45m35s 3 

 4 

Na sua percepção, existem ações, por parte do MEC ou até mesmo do IF Sudeste MG, 5 

que visam à permanência do aluno e o sucesso na conclusão do curso? 6 

São as ações que têm, são auxílios que têm. Tem outros programas como por exemplo, as 7 

psicólogas fazem coisas simples, (ensinam) como preencher um currículo, para eles (alunos) 8 

se inserirem no mercado de trabalho, as pedagogas também desenvolviam um trabalho, eu 9 

mesmo também consegui sair um pouco fora do atendimento aos auxílios, a gente trabalhava 10 

com líderes de turma, a gente conseguia sair um pouco fora. Então, além dos auxílios (bolsas 11 

de Assistência Estudantil) que ajudam muito, a gente tinha esses outros projetos 12 

concomitantes. Nesse sair fora eu ajudava a psicóloga nesse projeto de como preencher 13 

currículo, na questão do projeto pessoal, porque o aluno pensa: eu vou sair daqui e vou fazer o 14 

quê? Vou para uma universidade?! Eles ficam muito perdidos, então eu auxiliava nessa parte, 15 

do jeito que podia, porque a Assistência Estudantil toma muito o nosso tempo, quando o 16 

processo estava aberto eu não conseguia auxiliar em quase nada, aí quando terminava essas 17 

análises eu conseguia auxiliá-las, mas mesmo assim consegui até em um ponto porque quando 18 

foi aumentando o número de cursos e de alunos eu fui ajudando menos. Quando eu entrei, 19 

ajudava a psicóloga e tinha um projeto só meu mesmo, com líderes de turma. 20 

Você acredita que o programa de AE garante a permanência e o êxito do aluno que é 21 

contemplado? Por quê? 22 

Sim. Começamos a fazer uma planilha de controle de evasão e a gente viu que é bem baixo. 23 

Esse ano acho que deram18, dentro do número de alunos que a gente atende, que é em torno 24 

de 600, mesmo assim desses 18, uns 8 eram transferências. Então de 8, 9 desses evadidos, 25 

dentro do número de alunos que são atendidos, é muito baixo. Agora a gente tem dados 26 

mesmo! A gente pega os dados no registro acadêmico e desde o início do ano de 2019 a gente 27 

está fazendo isso. 28 

Na sua opinião, o que é importante levar em consideração quando se fala de 29 

desempenho acadêmico do aluno, independente ser beneficiário ou não do programa de 30 

AE? 31 

Eu acho que é um conjunto. Não é só a parte financeira, principalmente o pessoal do 32 

integrado, eles vêm do ensino fundamental de uma base bem fraca e chega aqui tendo que 33 

ficar o dia inteiro, o que já é uma novidade para eles, é muito cansativo, então eu acho que 34 

não é uma coisa só. A base familiar também... Eu acho que são vários fatores que podem levar 35 

à evasão, e uma das coisas que vemos muito aqui é que os alunos não conseguem se adaptar 36 

muito, eles vêm de fora e aí chegam aqui e não conseguem se adaptar à realidade, são muito 37 

novos, é um agravante, por mais que nós trabalhemos nisso, as psicólogas, as pedagogas, nós 38 

mesmas...Quando os alunos vêm aqui a gente conversa, mas ainda é um problema para eles, 39 

pois são muito novos e o curso é integrado. 40 

Na sua percepção, os alunos que são beneficiados pelo programa de Assistência 41 

Estudantil têm um desempenho acadêmico satisfatório? 42 

É meio a meio, pois como a gente já falou de fator econômico que contribui, mas acho que 43 

isso é de uma maneira geral, não é só ele, sabe? São todos de maneira geral, pois quando 44 

temos conselhos de classe, não ouvimos só dos alunos que têm assistência estudantil, ouvimos 45 

de todos. Os professores falam de todos os alunos em geral então acredito que é um contexto 46 

geral, é um problema no Instituto Federal como um todo, não só dos alunos que são atendidos 47 

pela Assistência Estudantil. 48 
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No IF Sudeste MG, é feito um monitoramento do desempenho acadêmico dos alunos 49 

contemplados pelo PNAES?  50 

Depois que acontecem os conselhos de classe, as pedagogas chamam os alunos 51 

individualmente para conversar, ligam para os pais, então, pelo menos do integrado há um 52 

acompanhamento sim. 53 

Você concordaria em criar algum tipo de contrapartida para o aluno beneficiado; tais 54 

como participação de projetos do campus, ou até mesmo prática de algum esporte, ou 55 

outra atividade pertinente, que possa contribuir para o crescimento profissional e 56 

pessoal do aluno? 57 

É uma polêmica muito grande que tem no nosso grupo. Num primeiro momento eu não 58 

concordaria. Tem os programas de transferência de renda do bolsa família que tem as 59 

condicionalidades por exemplo, mas fica parecendo que a gente está diferenciando o aluno 60 

daqueles que não têm o auxílio. É algo que tem que se pensar, refletir. Que tipo de projeto, o 61 

que a gente poderia fazer para não criar essa exclusão? Ao invés de incluir, a gente iria excluir 62 

esses alunos... Seria neste sentido! Por exemplo, a monitoria já acontece de uma forma geral, 63 

o problema não é só com o aluno da Assistência Estudantil. Então se o aluno está com nota 64 

baixa, já existe um programa de monitoria para todos os cursos. Os professores já orientam os 65 

alunos de uma forma geral a participarem desses programas de monitoria. 66 

A quem as bolsas de assistência estudantil são destinadas no âmbito do IF Sudeste MG? 67 

São (para) os alunos de baixa renda. 68 

No âmbito do IF Sudeste MG, há editais para seleção de alunos a serem beneficiados 69 

pelo programa de AE. Como são elaborados e como são divulgados?  70 

O edital é elaborado pelo grupo de assistentes sociais, passa pela procuradora e depois é 71 

divulgado no site e de outras formas também. Esse ano a gente divulgou nas matrículas, 72 

fizemos uns panfletozinhos que foram entregues nas matrículas e no início a gente vai nas 73 

salas de aula, fala durante a aula inaugural, fala na reunião de pais, a gente divulga da melhor 74 

forma possível. 75 

Na sua opinião, o edital de seleção do programa de atendimento aos estudantes em baixa 76 

condição socioeconômica é elaborado tempestivamente, ou seja, considerando o início do 77 

período letivo? 78 

Sim. Quando a gente sente que precisa de uma mudança maior, a gente reúne. Mas quando 79 

não tem essa necessidade, a gente só muda as datas, os períodos. Nós aqui do campus 80 

montamos o edital, mandamos para o Coordenador da Assistência Estudantil e ele envia para 81 

o Diretor Geral que assina o edital para publicação. Mas se precisar de mudança maior, é feita 82 

a reunião e passa pela procuradora. 83 

Na sua opinião, essa divulgação dá pleno conhecimento da oferta dessas bolsas a 100% 84 

dos alunos que são público alvo das ações de AE? Se sim, o que te faz concluir que a 85 

divulgação garante o pleno conhecimento das ações de Assistência Estudantil no âmbito 86 

do IF Sudeste MG? 87 

A gente passa para ele (o aluno)! O que eu não sei é se eles absorvem da forma que tem que 88 

ser. Esse ano a gente vai conferir a documentação porque no ano passado a gente conseguiu 89 

diminuir muito o indeferimento. Até a pouco tempo atrás a gente tinha muito problema com 90 

indeferimento por documentação incompleta, eles não entendiam a documentação necessária 91 

e às vezes o aluno era de baixa renda e a documentação estava incompleta e a gente não pode 92 

conceder auxílio neste caso por causa da auditoria. A gente sabe que tem a renda baixa, mas 93 

não pode. A gente já conseguiu melhorar bem, mas esse ano a gente vai melhorar mais ainda, 94 

porque vamos conferir na hora que eles vierem entregar. Se tiver faltando, a gente vai fazê-los 95 

voltarem para trazer tudo certinho, o máximo que a gente puder, vamos fazer um treinamento 96 

com outra pessoa para ajudar e aqui são muitos alunos. Temos uma média de 800, vamos 97 

fazer o máximo que a gente puder para não ter esse problema. 98 
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O edital estipula um período no qual o aluno deve entregar documentos ao campus a fim 99 

de que seja feita a análise socioeconômica pela assistente social. Durante esse período o 100 

instituto disponibiliza algum servidor ou funcionário terceirizado para ajudar no 101 

recebimento de tal documentação? 102 

É disponibilizado sim. Mas esse ano a gente vai treinar esse profissional para receber o 103 

documento para nós. Esse ano a gente vai conferir os documentos na hora da entrega pelo 104 

aluno, mas no campus que é feito assim, a assistente social já avisou, se prepara porque é 105 

muito cansativo. Mas essa conferência é do básico. Para ajudar precisa ser uma pessoa que 106 

tem perfil, não pode ser qualquer pessoa, a gente vai pedir uma pessoa específica porque essa 107 

pessoa já está acostumada com a gente e a pessoa só vai pegar o básico, não vai entrar na 108 

particularidade do aluno. A análise só é feita por nós, a pessoa só vai olhar o básico mesmo, o 109 

que já vai ajudar muito a gente também. 110 

Você acredita que todos os alunos em condição de vulnerabilidade socioeconômica são 111 

contemplados pelas ações de Assistência Estudantil no IF Sudeste MG? 112 

Os alunos não são contemplados porque o recurso que vem não contempla a todos, por isso 113 

que não são. Principalmente em todas as modalidades, às vezes os alunos são contemplados 114 

em uma modalidade e em outra não, então não são por causa do recurso que é baixo. 115 

Você concorda que na ação de assistência estudantil há dois momentos distintos: a 116 

gestão do recurso e a seleção dos alunos que serão contemplados pelas bolsas? A gestão e 117 

a seleção dos alunos são realizadas pelo mesmo profissional? 118 

Lá tudo é feito pelo Serviço Social. Vinha o valor geral do orçamento e eu comunicava, por 119 

exemplo, que estou pensando em aumentar o valor da manutenção. Só falava assim, quanto ia 120 

para a manutenção, quanto ia para o transporte... O diretor nem perguntava, só mandava o 121 

edital e ele olhava. Eu tinha autonomia! Graças a Deus eu vim de um campus onde eu tive a 122 

experiência da gestão, sabia como funcionava isso tudo direitinho! 123 

Você tem conhecimento de todos os processos de gestão dos recursos orçamentários 124 

desde o momento em que o orçamento é liberado até o momento em que o recurso é 125 

efetivamente enviado para o aluno, passando inclusive pela seleção do mesmo conforme 126 

edital de concessão de bolsas de assistência estudantil? 127 

Sim. 128 

Você tem conhecimento se houve um aumento no valor orçamentário destinado para as 129 

ações de Assistência Estudantil no decorrer dos anos?  130 

Sim.  131 

Você acompanha essa evolução de que forma? 132 

Acompanho pela planilha da matriz orçamentária. 133 

Em linhas gerais, o valor que o MEC envia para a Assistência Estudantil é suficiente 134 

para as ações desse programa no âmbito do IF Sudeste MG, bem como para atender às 135 

particularidades do campus? Por quê? 136 

Não. Eu estava olhando a matriz esse ano e parece que é feita pelo número de matrículas e 137 

isso vai oscilando. Eu peguei porque eu queria entender como isso funcionava, eu vi que pega 138 

o número de matrículas, IDH, faz um cálculo lá e chega ao valor, não é? Esse ano teve até um 139 

aumento, mas vai oscilando de acordo com o número de matrículas e já vejo que vamos 140 

passar aperto porque aumentaram dois cursos e esse recurso leva em consideração o número 141 

de matrículas de um ou dois anos antes sabe? Não leva em consideração o número de 142 

matrículas do ano corrente, aí vai apertar. 143 

Você tem conhecimento de como é definida a distribuição do valor orçamentário para 144 

cada campus? 145 

Parece que o valor é estipulado pelo MEC. 146 

Os alunos são consultados sobre o número de bolsas ou valor das mesmas? 147 
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A gente divulga no edital, mas eles não opinam. Para esse ano a gente aumentou o valor da 148 

manutenção. Conversamos com o coordenador e falamos que o valor estava ultrapassado 149 

inclusive em comparação com outros campi. O nosso valor estava muito defasado. Esse ano a 150 

gente está pensando em fazer uma pesquisa para saber se esse valor está atendendo, como 151 

está... 152 

Quais bolsas são liberadas anualmente e quais são liberadas pelo prazo de duração do 153 

curso? 154 

Anualmente transporte e manutenção. Na duração do curso são as demais modalidades. Á no 155 

campus são bolsas anuais. Lá não tinha moradia porque não tinha demanda para essa 156 

modalidade, os alunos são da região. Lá só tinha manutenção e transporte. 157 

Para continuar recebendo a bolsa com prazo de duração do curso, é necessário que o 158 

aluno tenha que apresentar algum documento semestralmente ou anualmente que 159 

justifique essa necessidade estendida? 160 

A gente acaba avaliando os alunos das bolsas de duração do curso, pois ele acaba pedindo a 161 

manutenção que é anual, dessa forma a gente acaba avaliando.  162 

E se o aluno não entrar com pedido de manutenção?  163 

A maioria entra, mas esse ano a gente pode olhar, mas a maioria entra. É um ou outro aluno 164 

que não entra. De uns 800 pedidos, uns 750 entram solicitando manutenção. 165 

Você saberia me dizer quanto tempo se passa, em média, desde a abertura do prazo 166 

para inscrição do programa de assistência estudantil até o dia em que o aluno recebe a 167 

bolsa? 168 

No campus menor, dava por volta de 3 meses, mas no campus maior, dá por volta de 6 meses. 169 

Mas antigamente dava quase uns 8 meses. Nós conseguimos reformular a parte da 170 

documentação, o que reduziu os prazos, mas o edital de hoje, por exemplo, abre amanhã. Já 171 

está reformulado desde 2017 (2018) e pelas nossas contas, eles devem receber as bolsas no 172 

início de Junho, dando aí mais ou menos uns 4 meses. 173 

Como proceder, no decorrer do período, se surgir uma necessidade emergencial de 174 

atendimento a algum aluno não contemplado pela bolsa de AE? Suponha nessa questão 175 

que o processo de seleção de alunos já esteja finalizado. 176 

Previsto em edital não tem. Não temos conhecimento de ter acontecido uma situação assim, 177 

mas se chegar a acontecer, vamos chegar na direção e conversar para conseguir o recurso do 178 

campus. Não vamos deixar o aluno sem atendimento, desamparado. 179 

Se houvesse maior liberação de recursos orçamentários para as ações de assistência 180 

estudantil, em qual ou quais modalidades você aplicaria? 181 

A gente aplicaria na manutenção porque, por exemplo, a moradia rebate nos outros anos e a 182 

gente não sabe, nessa instabilidade política e financeira, como serão os outros anos. Se a gente 183 

aumenta muito a moradia e no ano seguinte tem corte, como vamos fazer? No caso do 184 

transporte, o aluno apresenta o recibo, então às vezes o aluno apresenta, outras vezes não 185 

apresenta... A manutenção é mais fácil para lidar! 186 

O artigo 3º do Decreto 7.234/2010, que dispõe sobre o PNAES, diz que o programa de 187 

Assistência Estudantil "deverá ser implementado de forma articulada com as atividades 188 

de ensino, pesquisa e extensão, visando ao atendimento de estudantes regularmente 189 

matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino 190 

superior", e no caso particular do IF Sudeste MG, que além de ofertar cursos de 191 

graduação, oferta também o ensino médio e profissional. Na sua percepção, as ações de 192 

Assistência Estudantil no âmbito do IF Sudeste MG, estão articuladas com as atividades 193 

de ensino, pesquisa e extensão? 194 

Tem um pouco. Por exemplo, esses projetos que a psicóloga fazia e que às vezes eu ajudava, 195 

inclusive eu tinha até um projeto registrado na extensão. Às vezes a gente fala na assistência 196 

estudantil e pensam só nos auxílios, mas tem a parte da psicologia, a parte da orientação 197 
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educacional então tinha esses projetos registrados na extensão. Na pesquisa não, era mais na 198 

extensão. Mas no campus onde atuo hoje, não tem, é algo que a gente pensa em fazer, por 199 

exemplo, a gente tem pensado em fazer uns projetos mas tem umas particularidades. A gente 200 

até quer fazer alguns projetos mas não sabemos se precisa ser registrado na extensão, mas 201 

agente tem pensado em algo aqui. E penso que sim, podemos trabalhar junto com essas áreas 202 

sim. A gente precisa procurar saber como isso funciona direitinho porque neste primeiro 203 

semestre a gente fica só por conta de análises, não tem tempo de olhar nada e agora a gente 204 

está fazendo análise do acesso, então só no segundo semestre que a gente consegue olhar 205 

alguma coisa, ficamos comprometidas o primeiro semestre inteiro. 206 

Você acredita ser importante ter uma equipe multidisciplinar vinculada às ações de AE? 207 

Com certeza. 208 

Quais profissionais, além das Assistentes Sociais, seriam importantes para compor essa 209 

equipe multidisciplinar? 210 

Psicologia, pedagogia. De certa forma já tem, mas como a gente tem que ficar muito tempo 211 

nas análises, a gente não consegue trabalhar muito nessa equipe. Em alguns casos a psicóloga 212 

nos chama, mas ela vê que estamos tão abarrotadas, dá fila que chega lá na frente... Daí como 213 

tira a gente daqui não é? 214 

Você acredita que o número de profissionais atuantes no cargo de assistente social é 215 

suficiente? Por quê? 216 

Para trabalhar na equipe interdisciplinar dessa forma, eu penso que não seria a contratação de 217 

cargo efetivo. Teria que ser contratação temporária, até que a gente faça as análises pois daí 218 

sai o resultado e a gente poderia respirar e trabalhar com outras coisas que precisam ser 219 

trabalhadas. Porque o momento mesmo é na hora das análises. Porque encher aqui de 220 

assistente social? E depois? Não tem nem espaço aqui! Se for contratar profissional 221 

temporário, teria que fazer um cálculo pelo número de análises, vamos supor, umas doze 222 

análises por dia... Depende, acho que depende. Tem que ver qual seria a demanda, acho que 223 

reduziria sim com a contratação temporária naquele período ali. A gente normalmente faz 224 

uma média de doze análises por dia, mas tem dia que vem aluno aqui e a gente atende... 225 

Dependendo se estiver com a documentação certinha dá até para fazer umas quinze, porque aí 226 

a gente não tem que parar, mandar e-mail para aluno. Ele vem e entrega documento, tem 227 

análise que é mais complexa. Por exemplo, uma família que tem 4 filhos, mas um filho é 228 

somente de um (cônjuge) e no meio do caminho adotam um filho... Tem famílias que são 229 

muito complexas, o que demanda muita atenção... Depende do caso que a gente pegar. 230 

O PDI do IF Sudeste MG diz que as ações de Assistência Estudantil são eficientes. Você 231 

concorda com essa afirmação? Por quê? 232 

Até o ano passado a gente não tinha produzido muitos dados, mas eu acredito que sim. São 233 

eficientes, sim. Como eu disse, a gente tem feito essa planilha, mas eu acho que tem que ser 234 

melhorado, não estou falando que está a mil maravilhas não... Tem muita coisa que precisa ser 235 

melhorada, mas eu acredito que seja eficiente sim. Tem muito aluno que se não tivesse auxílio 236 

não estaria aqui. 237 

Hoje, há um software de gestão do Programa de Assistência Estudantil que permita 238 

facilitar o seu trabalho, inclusive avaliar o programa de assistência estudantil? 239 

Fomos chamadas no ano passado para conversar sobre a implantação de um sistema, mas 240 

chamaram só uma vez, me parece que o sistema não estava atendendo as particularidades do 241 

IF, como chamaram só uma vez e não chamaram mais, não sabemos em que pé está. Mas hoje 242 

não tem, só há uma ideia que não se concretizou. Um sistema que atendesse nossas 243 

necessidades ia ajudar muito sim, mas agora implantar um sistema de qualquer jeito, não... 244 

Agora, preciso deixar claro que ajudaria! 245 

Você acredita que ajudaria na análise documental?  246 
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Na análise não ia ajudar muito, o que ajudaria é a contratação temporária, pois o sistema não 247 

faz análise, mas eu acredito que para o aluno, por exemplo, na documentação, nosso sonho 248 

seria um sistema que a gente cadastre os documentos que ele informe o aluno, por exemplo, 249 

fulano você tem que trazer documento tal e tal, porque o edital vem com toda a 250 

documentação, mas não vem individualizado e cada família tem uma particularidade, então 251 

nosso sonho é que venha um sistema que fala quais documentos o aluno precisa trazer. Na 252 

parte de informar conta, CPF para o financeiro... Nessa parte ajudaria muito porque hoje é 253 

feito em planilha de Excel. 254 

O que você melhoraria no programa de Assistência Estudantil do IF Sudeste MG?  255 

Queria atender todos os alunos com perfil em todas as modalidades, mas não sei se isso 256 

estaria nas mãos da instituição. E o que está faltando é a informatização, ter um sistema 257 

ajudaria muito a gente aqui. E outra coisa que a gente tem sentido muito é que está muito 258 

solto, até dentro da Reitoria mesmo, não tinha uma coordenação, está faltando mais 259 

integração, a gente sentiu esse ano que está tudo muito solto. Teria que melhorar enquanto 260 

instituição mesmo! É mais ou menos como se estivéssemos abandonadas. Por exemplo, 261 

mudaram a gente de Pró-Reitoria, agora estamos na Pró-Reitoria de Ensino, a gente ficou 262 

chateada, não de ter mudado! Até porque a gente tem mais haver com a Pró-Reitoria de 263 

Ensino, mas o fato de não ter nem falado que estamos mudando de Pró-Reitoria. Se não 264 

pegamos o documento, a gente nem... Nem fomos consultadas em momento nenhum... Eles 265 

criaram uma Diretoria de Apoio ao Discente, colocaram uma coordenadora lá (na Reitoria) 266 

também, e as coisas vão acontecendo assim, sabe? Estão pensando em reorganizar, vamos ver 267 

como vai ficar! 268 

O que você não mexeria no programa de Assistência Estudantil do IF Sudeste MG por 269 

considerar que funciona perfeitamente?  270 

Eu não sei, nada é tão perfeito! Tudo quando a gente vê que não está tão assim, a gente muda! 271 

Há algo que você extinguiria no programa de Assistência Estudantil por considerar que 272 

sua não execução não faria falta em momento algum? 273 

O nosso processo é muito burocrático, aí se a gente mudar alguma coisa... O que a gente 274 

consegue tirar a gente já tira! O edital, a gente consegue deixar o mais claro possível, a gente 275 

olha se isso vai confundir o aluno, daí a gente tira, a gente consegue deixar melhor para ele. 276 

Então quando vocês vão elaborar o edital vocês se preocupam com a questão do “olhar 277 

do aluno”? 278 

Sim. A gente só não pode deixar a linguagem porque é um edital, não pode deixar uma 279 

linguagem muito informal, às vezes fica até repetitivo, não sei se você já leu. Mas o aluno 280 

lendo várias vezes, não é? O que a gente pode deixar mais claro possível a gente deixa! E 281 

além de pensar no aluno, precisamos nos respaldar. 282 

Na sua percepção, quais indicadores são importantes na avaliação o programa de 283 

Assistência Estudantil no âmbito do IF Sudeste MG? 284 

A questão da permanência. Baseio na planilha que a gente tem de evasão. Essa planilha que a 285 

gente começou a fazer. 286 
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APÊNDICE F - Entrevista E3 1 

 2 

Duração da entrevista: 01h28m18s 3 

 4 

Na sua percepção, existem ações, por parte do MEC ou até mesmo do IF Sudeste MG, 5 

que visam à permanência do aluno e o sucesso na conclusão do curso? 6 

Sim. Eu acho que tanto por parte do MEC quanto por parte do Instituto a própria PNAES 7 

busca isso, o acesso e principalmente a permanência. Eu acho que por parte do MEC falta 8 

ainda, porque o PNAES na verdade é um decreto, não é uma Política de Estado mesmo, então 9 

eu acho que falta essa ação efetiva, porque a partir do momento que você tenha isso garantido, 10 

assim como você tem lá a política de assistência social que está dentro do tripé da seguridade, 11 

está assegurada lá na CF de 88, ponto! Isso não muda, é política pública. A assistência 12 

estudantil ainda não é uma política pública porque é um decreto, então eu acho que (para) o 13 

MEC falta isso. Seria transformar esse decreto em lei, seria uma política pública sim, 14 

garantida. Porque agora a gente está num governo novo, eu não sei se na gestão desse governo 15 

podem haver mudanças! Pode haver mudanças, por exemplo, com relação a critérios, a 16 

disponibilidade orçamentária! A partir do momento que você tem lá uma política pública, 17 

igual é a assistência social, que às vezes, o próprio usuário ou mesmo o cidadão comum, 18 

confunde o serviço social que é a formação profissional, que é o curso, com a assistência 19 

social que é uma política pública que está dentro do tripé da Assistência Social, então ela é 20 

assegurada por lei e a Assistência Estudantil não é assegurada por lei e eu acho que esse seria 21 

um grande passo do MEC, e isso não depende das universidades ou dos institutos, é de cima 22 

para baixo. Aí você vai garantir a permanência. 23 

Neste sentido então, você acredita que o programa de Assistência Estudantil pode 24 

também contribuir para a permanência e êxito do aluno? 25 

Garantir, garantir... Eu acho que são N fatores. Sozinho não garante não, porque a 26 

permanência de um aluno na questão do ensino envolve N questões, não envolve só a 27 

assistência estudantil, não é só você dar ações de moradia, de alimentação, não! Tem as 28 

questões que são pedagógicas, as questões curriculares, a própria capacitação do corpo 29 

docente, a própria qualificação a que o curso se propõe para o mercado de trabalho. São 30 

fatores que garantem a permanência do aluno. Então a Assistência Estudantil é um dos 31 

fatores, é importantíssimo, mas ela sozinha não garante. Ele contribui muito, mas não garante. 32 

Na sua opinião, o que é importante levar em consideração quando se fala de 33 

desempenho acadêmico do aluno, independente ser beneficiário ou não do programa de 34 

Assistência Estudantil? 35 

Eu acho que o desempenho acadêmico perpassa muitas coisas. Ele não pode ser só 36 

conteudista, tem que ter a extensão, tem que ter a troca com os pares. Você tem que ter a 37 

qualificação do corpo docente, você tem que ter profissionais qualificados, os TAES que vão 38 

participar da construção da estrutura pedagógica e curricular. Então essas ações todas 39 

interferem para que ele tenha um bom desempenho acadêmico. Instalações físicas, o acesso, 40 

claro, a Assistência Estudantil que possibilita o acesso a alimentação, ao transporte então são 41 

n fatores. No caso da graduação, você tem que formar o profissional para o mercado de 42 

trabalho, não só para o mercado de trabalho como também [a parte] acadêmica, você pode 43 

formar futuros licenciados, pesquisadores, porque tem que ter uma retroalimentação desses 44 

professores. Daqui podem sair futuros professores também, então eu acho que as bases 45 

curriculares têm que estar sempre sendo revistas, antenadas e com seus pares. 46 

Na sua percepção, os alunos que são beneficiados pelo programa de Assistência 47 

Estudantil têm um desempenho acadêmico satisfatório?  48 



153 

 

 
 

O desempenho acadêmico... É a mesma coisa de você querer afirmar que a evasão escolar 49 

existe porque aquele aluno não tem bolsa de assistência estudantil, não! Isso não é verdade! 50 

Ela contribui mas você pode ter evasão escolar por outros fatores, desde a não identificação 51 

do aluno com o curso como com a própria instituição, com escolhas que... Talvez de um curso 52 

que não era exatamente o que ele queria... Então no desempenho acadêmico dele, a 53 

Assistência Estudantil contribui, mas tinha que ser universal, então tem que virar uma política 54 

de estado mesmo, para ela ser universal. Porque tendo isso garantido, você já tem uma boa 55 

condição de garantir a permanência desse aluno se os outros fatores tiverem concorrendo 56 

também a favor. 57 

Então na sua percepção, a evasão hoje aqui no campus não está limitada a uma questão 58 

financeira, exclusivamente. Existem N fatores que podem contribuir para essa 59 

evasão.Vocês já chegaram a fazer algum levantamento sobre o motivo da evasão ou até 60 

da reprovaç? Por que os alunos estão evadindo? É uma questão financeira ou uma 61 

questão própria da estrutura organizacional do Instituto ou até da grade curricular do 62 

curso em que os alunos estão matriculados? 63 

Eu não saberia te responder. Que seja do meu conhecimento não existe. Acho que seria 64 

interessante ter, mas eu acho que não só no nosso campus, mas em lugar nenhum, a evasão se 65 

dá por um único motivo. Há pouco tempo inclusive, acho que no ano passado, os alunos que 66 

se formam têm que apresentar um documento de nada consta para receber o diploma e 67 

determinadas áreas assinam que não há débito nem nada, e a assistência estudantil é um 68 

desses setores que assinam o nada consta. E veio um aluno que eu conheci, eu assinei o nada 69 

consta e em uma conversa informal ele disse, ah! Que legal, fiz ENEM e tudo! E ele falou 70 

uma coisa muito interessante que tinha passado para medicina, mas tinha acabado de decidir 71 

que não era o curso que iria querer. Então se você pensar assim, um aluno que se classificou 72 

em medicina na UFMG, ele disse para mim que acha de verdade que o desejo dele é o direito. 73 

Provavelmente esse aluno vai evadir lá na frente se ele entrar no curso de medicina. Daí você 74 

pensa, nossa, uma evasão num curso tão difícil e tão concorrido como esse? Acontece! Ele 75 

falou que vai começar a fazer o curso, mas no meio do ano vai fazer ENEM novamente 76 

porque na realidade quer direito. Então provavelmente esse aluno lá, vai evadir! Esse aluno é 77 

daqui e vai estudar lá em Belo Horizonte, ele vai receber a assistência estudantil de cara, não 78 

vai ser um fator determinante para ele evadir ou ficar, pois ele de início já não sabe se é isso 79 

que ele quer. Então é por isso que eu acho que a evasão perpassa por N fatores, por muitos 80 

fatores. A assistência estudantil é muito importante para a permanência, muito importante 81 

mesmo. Ela tem que garantir, é uma política que tem que garantir esse espaço, essa condição 82 

de permanência do aluno, mas que não é determinante, não é! 83 

Você concordaria em criar algum tipo de contrapartida para o aluno beneficiado; tais 84 

como participação de projetos do campus, ou até mesmo prática de algum esporte, ou 85 

outra atividade pertinente, que possa contribuir para o crescimento profissional e 86 

pessoal do aluno? 87 

Eu acho que seria interessante, a PNAES é de 2010, no ano que vem vai fazer uma década, eu 88 

acho que seria interessante tanto o MEC como todas as instituições de ensino, as 89 

universidades, os institutos, que possuem Assistência Estudantil, fazerem um apanhado, um 90 

geral... É... Olhar o número de alunos atendidos, tentar correlacionar isso ao desempenho 91 

acadêmico ou a evasão escolar, até que ponto contribui bastante e de que forma isso poderia 92 

ser assim... é... O Bolsa Família, ele é tanto do conhecimento dos cidadãos de um modo geral 93 

quanto de seus usuários. É um programa extremamente interessante, dentro do programa de 94 

assistência social a que ele se propõe, ele é um programa muito, muito bom e ele tem as suas 95 

condicionalidades. Então o usuário do programa bolsa família, para que ele tenha acesso, ele 96 

tem que cumprir algumas condicionalidades, por exemplo frequência escolar, cartão de 97 

vacinação em dia, aí se você me falar assim que isso é ruim? Não... eu não acho que isso seja 98 
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ruim não. Agora na Assistência Estudantil, o que seria bacana? Teria que ser pensado... É... 99 

Do meu ponto de vista não tem que rechaçar, isso é tudo muito novo! Por que não? Você 100 

melhorar ainda mais a permanência do aluno aqui na escola e a sua qualificação, porque tem 101 

muito aluno que às vezes não faz por falta de oportunidade, conhecimento, você poderia 102 

atrelar isso sim a um esporte, o campus aqui por exemplo que tem uma área, um ginásio, o 103 

curso de educação física, de graduação, um ginásio poliesportivo super legal, uma área de 104 

corrida, você tem um aluno aqui que dependendo do projeto que ele desenvolver durante os 105 

quatro anos, amanhã ele pode participar de uma olimpíada. Então tudo o que gera isso, não 106 

pode estigmatizar como contrapartida, você não pode ter isso, o governo está dando, talvez as 107 

profissionais que trabalham com a Assistência Estudantil, não sei se esse seria o raciocínio: a 108 

está dando mas tem que ter contrapartida, se é um direito! Não, eu acho que é direito sim, é 109 

dever do Estado e direito de todos. Não seria uma contrapartida! Contrapartida seria você 110 

colocar o aluno lá para receber o ticket no refeitório, é você colocar o aluno dentro da 111 

secretaria recebendo documentos de outros alunos e ele tem que ficar duas ou 3 horas ali 112 

porque senão ele não recebe a bolsa, isso seria uma contrapartida que não acrescentaria... O 113 

que acrescentaria para um aluno de educação física ficar lá na secretaria recebendo 114 

documento de estágio? Ele quer estar nas quadras, ele quer estar em um esporte ele quer estar 115 

em um projeto maior. Aí é isso que não seria legal, às vezes o que assusta é a terminologia 116 

contrapartida, mas acho que teria que se pensar e num primeiro momento eu não rechaço 117 

nenhuma ideia, eu acho que tudo é flexível, pode ser pensado, deve ser construído junto não 118 

pode haver essa postura de negar, eu acho que tem que ter um estudo e dentro da Assistência 119 

Estudantil a conquista maior é fazer com que se torne uma política pública. A partir daí você 120 

definir outros critérios, principalmente na área de assistência social, a gente batalha muito 121 

para que as coisas sejam universais, porque o legal seria que não tivesse nenhum corte de 122 

renda, o legal seria que houvesse disponibilidade orçamentária para (atender) todo mundo. Se 123 

eu estou aqui e o espaço é público, eu acredito que não teria que ter corte de renda para 124 

acessar uma bolsa de assistência estudantil. Teria que ser universal mesmo, ter acesso a 125 

material pedagógico, mas não é a realidade ainda que o nosso país vivencia. 126 

A quem as bolsas de assistência estudantil são destinadas no âmbito do IF Sudeste MG? 127 

Primeiro é o corte de renda que a gente tem na PNAES que é 1,5 salário per capita, então o 128 

primeiro e mais importante para que o aluno, para a nossa realidade aqui, como é feito o nosso 129 

edital, aqui no IF Sudeste, para ele acessar ele tem que estar dentro dessa per capita. Depois 130 

tem muitos fatores, mas é o aluno que, digamos assim, tem maior vulnerabilidade social. 131 

No âmbito do IF Sudeste MG, há editais para seleção de alunos a serem beneficiados 132 

pelo programa de AE. Como são elaborados e como são divulgados?  133 

As assistentes sociais sempre se reúnem, para que haja um edital unificado. Eles são 134 

disponibilizados no site, na página institucional de cada campus e de acordo com a realidade, 135 

por exemplo o nosso campus só tem um acesso ao ano, então é um edital só. Agora em outro 136 

campus não, você já entra e no meio do ano você já tem outro edital porque você também tem 137 

acesso. Então ele é um edital que é praticamente, entre aspas, único, mas com datas 138 

diferentes, valores de bolsas diferenciadas porque vai de acordo com a realidade local, o 139 

número de vagas é diferenciado também, de repente aqui eu ofereça mais manutenção do que 140 

o outro campus, talvez... ou vice versa, então é neste sentido. Atualmente é só no site. 141 

Na sua opinião, o edital de seleção do programa de atendimento aos estudantes em baixa 142 

condição socioeconômica é elaborado tempestivamente, ou seja, considerando o início do 143 

período letivo? 144 

Aqui no campus sim. 145 

Na sua opinião, essa divulgação dá pleno conhecimento da oferta dessas bolsas a 100% 146 

dos alunos que são público alvo das ações de AE?  147 
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Deveria! Porque o aluno sabe que o site institucional é uma ferramenta para muitas coisas, 148 

projetos acadêmicos, para tudo! Como atualmente a gente está numa sociedade muito virtual 149 

que você, que o acesso. Antigamente você tinha uma inscrição que você fazia in loco, hoje 150 

não, é pela internet, então mesmo aquele aluno lá da zona rural, se ele quiser acessar uma 151 

vaga no Instituto Federal, seja em qualquer campi, ele vai ter que acessar via internet, vai ter 152 

que acompanhar o edital via internet! Então o edital da Assistência Estudantil não difere 153 

disso, o aluno tem que acompanhar o site institucional do estabelecimento onde ele estuda. 154 

Então ao que se propõe, ele abrange sim, porque todo mundo tem acesso não é? Você tem um 155 

laboratório de informática, o aluno tem acesso a uma lan house, um celular... mas na pior das 156 

hipóteses ele tem acesso aqui no instituto, no laboratório de informática. Ele tem a biblioteca 157 

onde ele pode ir e pode acessar. Então ele abrange sim. 158 

O edital estipula um período no qual o aluno deve entregar documentos ao campus a fim 159 

de que seja feita a análise socioeconômica pela assistente social. Durante esse período o 160 

instituto disponibiliza algum servidor ou funcionário terceirizado para ajudar no 161 

recebimento de tal documentação? 162 

Nós é que recebemos! Na Assistência Estudantil mesmo, tivemos no ano passado um servidor 163 

que veio aqui para ajudar no recebimento dos documentos, o que é totalmente suficiente. Era 164 

como se você estivesse no INSS na década de 80. Aqui formam-se as famosas filas do INSS, 165 

tem fila que chega na guarita, primeiro porque você tem que receber! Se fosse on-line ele 166 

entregaria da casa dele, faria lá no final de semana, tranquilo, quando ele não tivesse com 167 

aquela carga horária de aula e (os documentos) ia chegar aqui para a gente, como isso não 168 

acontece, além de ele (o aluno) ter que preencher, ele tem que vir trazer! Imagina, mais de 169 

1.000! E o que a gente faz? Como nosso edital não prevê recurso, para que o nosso aluno não 170 

saia prejudicado, a gente faz a conferência dos documentos na hora, e é isso que gera a fila. 171 

Num sistema on-line, o próprio sistema já pode ir orientando dizendo isso não pode, anexa 172 

isso... O próprio sistema para avançar para a próxima etapa teria que (obrigar o aluno a) 173 

atender a etapa anterior. Agora aqui se nós apenas recebêssemos... Eu te digo que mesmo na 174 

graduação em que se pressupõe um nível de responsabilidade maior, tem um monte de coisa 175 

faltando. Então se a gente não confere na hora, já começaria a eliminar por ali. Porque ele tem 176 

que realmente entregar tudo o que pede no edital. Se a gente não fizer o checklist, só ali 177 

eliminaria mais da metade! Traz documentação incompleta... Leu edital, mas acha que vai 178 

passar. Pensa assim: será se eles vão ver tudo mesmo? Então esse trabalho é feito um a um! 179 

Aí você tem aluno que fica 3 horas na fila e os alunos imaturos, com 13 anos, os pais querem 180 

entregar a documentação? Aí, 6:30 da manhã já tem fila de pai aguardando porque querem 181 

entregar a documentação. Então é um trabalho moroso e desgastante do ponto de vista 182 

profissional porque nós saímos daqui... Teve dia no ano passado de a gente sair 21h, é o 183 

horário de recebimento, vou exemplificar pelo edital, 17h era o horário. Fomos até o último 184 

da fila que chegou às 17h, ele assinou o termo e passou dali, só no dia seguinte. Se for o 185 

último dia do edital, ele está fora do processo. Ele tem dias para entregar, mas o último que 186 

chegou 17h foi atendido 19h... E tem aluno que tem aula, a graduação é a noite! Se ele está no 187 

médio o aluno está o dia inteiro estudando, ele fica cansado! Como que ele faz assim? Eu 188 

acho que o grande gargalo hoje é a questão da não informatização do sistema. 189 

Você acredita que todos os alunos em condição de vulnerabilidade socioeconômica são 190 

contemplados pelas ações de Assistência Estudantil no IF Sudeste MG? 191 

Todos não porque não existe disponibilidade orçamentária para todos. Seriam todos se você 192 

tivesse uma demanda, digamos assim, vamos pegar os dados de 2018! Tivemos uma demanda 193 

mais ou menos de 1.200 alunos aproximadamente, mas o número de bolsas por modalidade é 194 

bem inferior a essa demanda. Então, dependendo da modalidade, como a manutenção por 195 

exemplo, que tem uma demanda muito grande, você não tem disponibilidade orçamentária 196 

para atender a todos. Aí as vezes mais do que 50% fica de fora. 197 
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Durante o processo de seleção dos alunos em condição de vulnerabilidade, você acha que 198 

há um envolvimento emocional? 199 

Não porque a própria dinâmica do processo, primeiro porque inicialmente você não pode ter 200 

isso, enquanto profissional independente da área em que você trabalha, você não pode ter esse 201 

viés caritativo, filantrópico. Você não pode entender a Assistência Estudantil ou qualquer 202 

outra política como aquela coisa assim... de caridade, não! Eu não faço caridade para 203 

ninguém, eu só asseguro direitos. A gente existe para assegurar direitos para o cidadão e 204 

pronto! E falando aqui do campus, falando da Assistência Estudantil em específico, isso 205 

também não acontece, primeiro pela postura dos profissionais que hoje compõem o quadro, e 206 

segundo é pela própria dinâmica porque quando ele vem trazer documento, é meramente uma 207 

conferência de documento, qualquer dúvida que ele tenha, ele se reporta ao edital, ele pode 208 

recorrer enquanto informação, a orientação, porque a gente também está aí para assegurar 209 

direitos a gente tem que orientar o usuário a um direito que ele tem, então não adianta eu 210 

colocar lá no edital que ele que apresentar o CNIS porque ele nem sabe o que é Cadastro 211 

Nacional de Informação Social, então é orientar, essa é a função, a gente orienta, mas aí, meu 212 

pai está viajando, eu não vou conseguir trazer, meu pai mora na roça! Eu sempre, desde que 213 

me formei, me preocupei muito em não confundir, principalmente eu acho que na educação, 214 

quando você está numa instituição interiorana, você não trazer as coisas de maneira 215 

doméstica, você tem que trazer de maneira profissional. De todas as análises aqui, talvez umas 216 

quatro pessoas escrevem uma carta para o diretor dizendo que... contando a história, porque 217 

não conseguiu, que precisa, tem uma necessidade da bolsa, mas no caso do nosso campus, a 218 

direção geral só protocola, recebe e encaminha para o parecer do Serviço Social, é o que 219 

prevalece! Eu nunca ouvi falar de um diretor geral ou diretor sistêmico vir aqui e falar assim: 220 

Ah! Porque você não deu a bolsa para aquele aluno? Não! O que eu já ouvi, pouquíssimo 221 

também, não sei quantos servidores tem aqui, é as pessoas se equivocarem, porque tem que 222 

ter muito esse cuidado, que aí você não está sendo igualitário, porque aí você está lá na 223 

Contabilidade, está lá no estágio e tem um aluno que é estagiário nosso... Aí, nossa ele 224 

conseguiu a bolsa! Vou usar as palavras, assim que eu já ouvi, nossa ele não conseguiu a 225 

bolsa, a família é tão pobre! Gente, vou lá nas assistentes sociais para saber o porquê de não 226 

ter dado a bolsa para ele! Não entende o contexto, um PNAES, não sabe o que é uma 227 

avaliação socioeconômica, então eu já ouvi isso de servidor! Nunca de diretor geral ou 228 

sistêmico, que teoricamente teria um poder de decisão acima. Eu já ouvi de servidor que, esse 229 

sim, leva para o lado do coitadinho sem conhecer o macro e sem nem ao menos saber 230 

efetivamente a situação daquele determinado aluno porque o que você vê, nem sempre 231 

corresponde à realidade e te digo que em muitos casos não corresponde. 232 

Você concorda que na ação de assistência estudantil há dois momentos distintos: a 233 

gestão do recurso e a seleção dos alunos que serão contemplados pelas bolsas? A gestão e 234 

a seleção dos alunos são realizadas pelo mesmo profissional? 235 

Não domino, mas na minha percepção existe um gap aí entre a gestão orçamentária e essa 236 

execução, que não deveria existir. Esse espaço não pode haver porque para eu fazer a gestão 237 

eu tenho que conversar com quem vai executar mesmo, propor a ação. Você tem que ter esse 238 

diálogo porque muitas vezes o gestor não tem conhecimento da realidade local, da realidade 239 

social mesmo, então eu penso que não é só no IF Sudeste não. Isso é em cascata, vem de 240 

Brasília para todos os lugares! Você pega aí uma grande universidade, a UFMG, a realidade 241 

deve ser a mesma. Você tem a parte da gestão do orçamento e a própria execução que é a 242 

concessão das bolsas. Eu acho que essas áreas não dialogam, essa é a minha percepção, aqui 243 

no campus felizmente a gente tem o acesso a informação rápida. Chegou o orçamento, o 244 

financeiro disponibiliza para nós e penso que até aqui no campus a gente está recebendo da 245 

Reitoria, então nem ele também tem uma gestão, entre aspas, sobre isso. Então ele tem a 246 

administração que para mim é diferente de você gerir. Gerir é uma coisa, mas administrar é 247 



157 

 

 
 

outra. Se você não tiver dados, você não trabalha nada. A bolsa manutenção talvez seja mais 248 

interessante. É em torno de R$ 400,00, é o que as universidades praticam e ali contempla 249 

tudo. É melhor do que ficar fragmentando tudo. No ano passado foi raríssimo um aluno pegar 250 

mais de uma modalidade e ele é vulnerável, vulnerável mesmo. Mas existem outros que estão 251 

excedentes que são tão vulneráveis quanto esse! A grande maioria recebe uma modalidade aí 252 

será que seu receber somente o auxílio transporte é suficiente para permanecer? Talvez eu ter 253 

uma bolsa manutenção seria melhor! Eu não tenho esses dados, mas eu não sei se tem um 254 

estudo sobre isso! Porque talvez não transformar as modalidades todas em uma única, a 255 

permanência! Eu acho legal perguntar os alunos o que eles pensam disso. Você precisa ouvir 256 

os alunos, você preferiria receber o que? A bolsa permanência? Isso impactaria em que na 257 

vida de vocês? Eu não sei... Você tem que ouvir de quem precisa porque o termômetro são 258 

eles. Porque o aluno que chega aqui no médio, chega muito imaturo, com uns quinze aninhos 259 

de idade... Ele não sabe nem... Para ele a Assistência Estudantil é... Ele fica sabendo que é 260 

uma bolsa... Aí, se você divulga isso, dá publicidade para isso, se você faz uma consulta, nem 261 

sei se o nome seria uma consulta pública, num sei... Mas dialogar com os alunos...  262 

Em linhas gerais, o valor que o MEC envia para a Assistência Estudantil é suficiente 263 

para as ações desse programa no âmbito do IF Sudeste MG, bem como para atender às 264 

particularidades do campus? Por quê? 265 

No campus não é suficiente haja vista a lista de excedentes. Hoje o serviço social não 266 

consegue atender a demanda. Em 2018 fizemos mais ou menos 1180 análises, então tivermos 267 

1180 solicitações de bolsas. Dentro dessas bolsas nós conseguimos atender 150 na 268 

modalidade transporte, 200 em moradia e 350 em manutenção. Tem a alimentação, mas não 269 

tem o valor em espécie para ele, ele tem a gratuidade no refeitório, que aqui não é terceirizado 270 

então o aluno que não tem a bolsa paga R$ 1,00, é um custo bem acessível. Mas é super 271 

importante ter o aluno bolsista, mas a bolsa que depende de recurso orçamentário... Não 272 

atende... Nossa demanda é muito maior.  273 

Você tem conhecimento de como é definida a distribuição do valor orçamentário para 274 

cada campus? 275 

Não. 276 

Os alunos são consultados sobre o número de bolsas ou valor das mesmas? 277 

Não. 278 

Na sua percepção, como são definidos os valores e o quantitativo de bolsas que são 279 

ofertadas? 280 

aqui, a gente ainda está em processo de construção do edital. Aqui há um diálogo bastante 281 

flexível com a direção geral. Por exemplo, no ano passado, a gente conseguiu aumentar o 282 

valor da alimentação, a gente quer aumentar o valor da modalidade de transporte porque a 283 

tarifa urbana teve aumento, a gente quer colocar o (transporte) intermunicipal porque as 284 

prefeituras do entorno estão cortando os ônibus, certamente por causa de orçamento também. 285 

Então aqui no ano passado, do que eu percebi, há uma abertura e temos propostas novas para 286 

esse novo edital. 287 

Quais bolsas são oferecidas para os alunos? 288 

Manutenção, transporte, moradia em espécie e alimentação gratuidade no refeitório. É só 289 

anualmente. 290 

Como proceder, no decorrer do período, se surgir uma necessidade emergencial de 291 

atendimento a algum aluno não contemplado pela bolsa de AE? Suponha nessa questão 292 

que o processo de seleção de alunos já esteja finalizado. 293 

Depende se ele é um aluno que participou do processo. Se ele estiver excedente, pelo edital, o 294 

aluno é responsável por informar sua situação socioeconômica, no decorrer do processo, aí 295 

fica mais fácil! A nossa avaliação gera uma pontuação dentro de uma planilha, então se você 296 

tem uma situação socioeconômica que foi comprovadamente modificada, aquele aluno muda 297 
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na posição de necessidade. Houve um caso no ano passado, em que aconteceu isso. De 2015 298 

para cá, a crise econômica modificou muito a dinâmica familiar, mudou muito, então os pais 299 

que estavam bem empregados, de repente ficam desempregados, os dois. Então o aluno antes 300 

tinha uma renda, mas depois não tinha renda nenhuma... Houve caso de um aluno que estava 301 

bem abaixo, mas houve uma mudança brusca na condição socioeconômica que foi necessária 302 

a reavaliação, ele pontuou diferente e conseguiu acessar o benefício já em agosto. Ele 303 

conseguiu acessar! Agora se ele não estivesse se inscrito... Aí... Você tem que requerer... Isso 304 

nunca aconteceu aqui... Acho que não seria nem igualitário aos que concorreram. Porque eu 305 

penso que tem que ser tão universal, que até quem está fora do corte de renda tinha que 306 

participar. Porque é política pública que tem que ser para todo mundo. Ela não pode ser 307 

aquela coisa assim... Não pode ser um diagnóstico social da pobreza. Todos os alunos teriam 308 

que participar! Vai que amanhã surja uma disponibilidade orçamentária financeira sensacional 309 

e aí? Eu atendi todo mundo e não posso atender outro público também? Às vezes o corte de 310 

renda se dá numa coisa limítrofe, mínima. E se a gente parar para pensar na situação do nosso 311 

país! 312 

Se houvesse maior liberação de recursos orçamentários para as ações de assistência 313 

estudantil, em qual ou quais modalidades você aplicaria? 314 

Na parte cultural. 315 

Na sua percepção, as ações de Assistência Estudantil no âmbito do IF Sudeste MG, estão 316 

articuladas com as atividades de ensino, pesquisa e extensão?  317 

Eu acho que tem que melhorar! Mas eu acho que ainda não. 318 

Você acredita ser importante ter uma equipe multidisciplinar vinculada às ações de AE?  319 

Sim. 320 

Quais profissionais, além das Assistentes Sociais, seriam importantes para compor essa 321 

equipe multidisciplinar? 322 

Pedagogos, psicólogos sem a menor sombra de dúvidas! 323 

Você acredita que o número de profissionais atuantes no cargo de assistente social é 324 

suficiente?  325 

Não. Nosso campus é de muita demanda então aqui é de longe o campus de maior demanda. 326 

A Assistência Estudantil, se você for olhar a PNAES, não prevê somente a análise 327 

socioeconômica de bolsas, é um leque muito maior que isso, a gente não consegue fazer isso 328 

hoje porque tem que dar o resultado, tanto é que o aluno entra em fevereiro e só vai receber 329 

em agosto. A gente tem que lançar o edital, ele tem que ficar um mês em aberto para que haja 330 

ampla visibilidade, tem a fase de recolher os documentos e depois tem que fazer as análises 331 

que duram de dois a três meses e é exaustiva. Aí ele só vai receber lá em agosto. Estou 332 

falando aqui do campus, eu acho que esse é um dado muito importante para você, para 333 

contrapor com a permanência, o aluno que pediu a Assistência Estudantil em fevereiro só vai 334 

receber em agosto, tudo bem que recebe retroativo, mas e no primeiro semestre? Como ele fez 335 

para vir para a escola para ficar aqui. Tudo bem fizemos a análise, sai o resultado e a gente 336 

não consegue liberar o pagamento antes de julho para ele receber em agosto o período 337 

todinho. Aí depois ele começa no segundo semestre a receber o período em curso.  338 

O PDI do IF Sudeste MG diz que as ações de Assistência Estudantil são eficientes. Você 339 

concorda com essa afirmação? Por quê? 340 

eu acho que são eficientes sim.  Porque como a análise pressupõe que não é documental , ela 341 

vai muito além, não é? Tem a questão do nosso olhar, no nosso parecer social, de a gente tem 342 

um olhar maior, na concessão de bolsas, porque hoje, posso estar errada, eu enxergo o 343 

trabalho das assistentes sociais que estão lotadas dentro da assistência estudantil, elas fazem 344 

apenas a concessão de bolsas, o que é só uma partezinha, o que é uma pena! Eu acho que tem 345 

um subaproveitamento, mas como essa demanda é grande e ela existe, ela é eficiente também 346 

porque muitos alunos estariam também alijados do processo, isso no decorrer (do período) a 347 
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gente tem muito claro. Por esse aspecto é eficiente, mas ainda é pouco eficiente porque 348 

poderia ser muito maior, muito mais abrangente, acho que nem as áreas ainda conseguem 349 

dialogar. Se você me perguntar hoje, por exemplo: qual é a realidade do outro campus? Não 350 

faço a menor ideia! Está aqui, vizinho, e não tenho a menor ideia de como seja. Eu acho que 351 

isso é comum a todos. Então assim, dentro do mesmo instituto você ainda não dialoga, por 352 

quê? Porque a rotina do dia a dia te consome! Então para ser eficiente, em qualquer atividade, 353 

você tem que conhecer o processo todo. Você tem que conhecer o processo, conhecer o 354 

macro, até para propor coisas novas. Porque você imagina, se você me perguntar isso, eu não 355 

sei responder, como que um Reitor? Penso eu que deva ser o Reitor, como que ele recebe o 356 

orçamento lá e como é que ele disponibiliza isso para o campus? É pelo número de alunos? É 357 

pelo não sei o quê? Aí... aí... isso é gestão? Não! Aí não tem a participação de quem está na 358 

execução? Então para ser eficiente, penso eu, não poderia ser só você receber o dinheiro e eu 359 

vou repartir pelo tamanho, que eu nem sei se é assim. Hoje nós já sabemos, o financeiro aqui 360 

é muito eficiente, já mandou para a gente qual o valor da Assistência Estudantil para o ano de 361 

2019. Se você me perguntar qual é o orçamento do outro campus? Eu não sei! Por que não é 362 

público? Ah, mas é público sim, se você entrar lá no portal da transparência do governo você 363 

vai ver! Sim! Mas poderia ser mais acessível para a gente que está aqui! A gente poderia 364 

imediatamente ter um quadro, ou um insight, porque o aluno não pode saber também quanto 365 

que chegou? Ele pode, mas se ele vier aqui perguntar! Porque não está lá no site a 366 

disponibilização da Assistência Estudantil para o ano de 2019? Valor total, campus tal, 367 

campus tal, daí eu acharia que seria mais interessante porque você poderia envolver todo 368 

mundo em um processo e eles próprios (alunos) é que trazem as saídas para gente, quem traz 369 

as demandas, às vezes são eles mesmos que trazem soluções, coisas que ainda não foram 370 

pensadas, aí você melhora a sua eficiência, eu penso assim, não é? 371 

Hoje, há um software de gestão do Programa de Assistência Estudantil que permita 372 

facilitar o seu trabalho, inclusive avaliar o programa de assistência estudantil? E você 373 

acredita que a implantação de um sistema ajudaria a desenvolver de forma mais eficaz o 374 

seu trabalho? 375 

Uma coisa que é determinante é a informatização. É fundamental. Primeiro é que o software, 376 

não que ele ficou no meio do caminho não, mas não houve nem um momento de se falar... Ele 377 

não atende em parte, mas em parte ele tem muita coisa que você aproveita. Faltou um contato 378 

com a ferramenta, faltou usar a ferramenta e poder opinar por ela. Não é que não atenda, ele 379 

pode ter talvez uma customização para se adequar melhor? Sim! Quando colocaram a fase de 380 

teste para gente, o que a gente viu? Tem relatórios sensacionais, coisas sensacionais! Eu teria 381 

dados que responderia em minutos sua pesquisa! Com percentuais, com tudo... Até coisas 382 

com relação a evasão, muito bacana, só que não aconteceu! Eu acho que neste tipo de trabalho 383 

que você quer garantir a permanência do aluno, a agilidade é primordial, tem que ter 384 

eficiência. Eu vou ter acesso a um programa, eu que entrei em fevereiro, mas que eu vou 385 

receber lá em agosto a primeira parcela! Não é que as profissionais... É que é humanamente 386 

impossível! Eu falo por nós e qualquer outra profissional que faz isso aí! É humanamente 387 

impossível, você não tem recursos humanos e você não tem a questão da logística, do 388 

software! Em grandes lugares hoje, em grandes universidades hoje, o aluno entra no site, tem 389 

um linkzinho ali que o aluno faz o pedido todo on-line, o próprio sistema já vai dizendo se ele 390 

tem o perfil ou não. Já vai eliminando! Quando ele vai avançando, já vai sabendo se está apto 391 

ou não, isso é tudo para o aluno! Tem que se pensar nisso! Porque se pensa em permanência 392 

também, na Assistência Estudantil como um dos fatores de permanência, e é importante, você 393 

tem que garantir para o aluno esse acesso porque na realidade ele tem, mas na moda antiga... 394 

É como se você estivesse com uma máquina de datilografia aqui na frente e não um 395 

computador. Grosso modo é uma comparação grosseira, mas é assim... O aluno tem que 396 
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preencher tudo a mão e trazer, perde tempo da sala de aula, de intervalo, de sair para vir 397 

aqui... Enquanto que on-line... 398 

No âmbito do IF Sudeste MG, a avaliação do programa de Assistência Estudantil é 399 

realizada?  400 

Eu também acho que não é feita avaliação nenhuma.  401 

Nós fazemos uma avaliação sim, não sei se todos os campi fazem! Vou falar da realidade do 402 

nosso campus, aqui que a gente tem uma facilidade de trabalhar muito ligadas com a 403 

coordenação pedagógica e a psicologia. Realmente a gente consegue ter uma troca muito 404 

grande, muito efetiva! Muito mesmo! Inclusive de acompanhamento de alunos que nem são 405 

usuários da Assistência Estudantil, são alunos que tem problemas na escola, problemas de 406 

cunho familiar, psicológico, de cunho social! Então o serviço social entra com esse apoio 407 

social. É contato com pais de alunos, isso a gente tem muito e é uma coisa muito legal porque 408 

a gente tem uma preocupação! Aqui no campus isso funciona muito bem! A área pedagógica 409 

acompanha muito de perto a questão da frequência do aluno, e do desempenho acadêmico e 410 

aqui no serviço social, a gente participa do conselho de classe, que é um momento muito rico, 411 

em que os professores levam as situações dos alunos que estão frequentando, que não estão. E 412 

o próprio SIGA A, gera relatórios, então aqui aconteceu muitas vezes no ano passado. Ele 413 

comunica a coordenação pedagógica e aí a coordenação começa a investigar, digamos assim. 414 

Esse aluno foi acompanhado pela psicologia, pelo serviço social? E várias vezes a gente fez o 415 

atendimento em conjunto, no ano passado a gente fez muito atendimento em conjunto com a 416 

psicologia e com a coordenação pedagógica, e inclusive chamando os pais de alunos. 417 

Inclusive teve um aluno que era beneficiário e por causa desse acompanhamento todo a gente 418 

tirou esse aluno do programa porque vinha sendo feito (um trabalho) com a mãe do aluno e a 419 

gente tentou de tudo, tudo, tudo... Só que ele tinha um trabalho que era denominado de bico 420 

em uma oficina mecânica que interessava muito mais para a mãe do que a própria bolsa de 421 

Assistência Estudantil , então alguns alunos, vários foram retirados, porque o aluno evadiu ou 422 

tinha, igual eu falei, só a bolsa não garante... Encaminhamento que tivemos que fazer para o 423 

conselho tutelar, esse foi um caso de menor de idade e é responsabilidade da família junto da 424 

sociedade civil manter o aluno na escola, então se o aluno é menor ele não está vindo, a gente 425 

aciona o conselho tutelar. A gente faz um relatório, a gente mandou para o conselho tutelar 426 

que vai agir com a família. A gente sempre faz o acompanhamento, a gente pede o relatório, 427 

mas mais do que isso, acho que a própria estrutura do campus, a gente fez visita domiciliar, 428 

até para a graduação também, a gente teve caso de uma determinada aluna que tinha um 429 

problema de saúde, que foi passado para o diretor, que a gente viu que era uma aluna da 430 

Assistência Estudantil, a gente fez visita domiciliar, a gente acompanhou o caso, era uma 431 

infrequência justificada. A gente produz relatórios que eu acho que é o grande diferencial de 432 

tudo, principalmente na minha área que tem excelentes profissionais, mas não sei se isto está 433 

na graduação da pessoa, mas ela não tem a cultura do registro. Eu felizmente tive a felicidade 434 

de fazer uma graduação muito boa e tive bons docentes e essas disciplinas de estágio que tive 435 

na época, me ensinaram que tudo o que a gente faz é registrado! Primeiro porque você tem 436 

guardado ali o histórico e segundo porque você formaliza. Nós tiramos o ano passado quatro 437 

alunos do programa, mas tudo devidamente justificado, então esse acompanhamento, a gente 438 

não chama de avaliação, mas que não deixa de ser uma avaliação. É 100%? Não porque talvez 439 

se você tivesse uma ferramenta, se fosse informatizado! porque aí também é um efeito 440 

cascata... Infrequência, é um bom indicador para nós, mas aí também o professor tem que 441 

fazer chamada, não é? Tem que ter a contrapartida do professor! Vamos supor que a gente 442 

tivesse um sistema que a gente poderia olhar todo dia e pegar o período, vamos supor, se o 443 

professor fizesse sempre a chamada! É aquela troca! É a sinergia, você está acompanhando 444 

aqui! Dessa forma, antes que o professor chamar os técnicos, os psicólogos, a gente já viu 445 

aqui. E o fato de a gente não ter informatização não significa que a gente não faça aqui, mas 446 
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ela retarda um pouco. E a gente tem que estar contando muito com a coordenação pedagógica 447 

porque neste aspecto a informação sempre chega primeiro para a coordenação pedagógica e a 448 

partir daí a troca é muito tranquila! 449 

Na sua percepção, quais indicadores são importantes na avaliação o programa de 450 

Assistência Estudantil no âmbito do IF Sudeste MG? 451 

Frequência, eu não sei se o coeficiente de rendimento do aluno, de notas... Talvez pudesse ser 452 

um indicador, mas aí tem que se ter o cuidado porque senão o profissional vai dizer, isso é um 453 

absurdo, só porque está ganhando... Vai fazer uma leitura tosca de só porque o aluno ganhou 454 

dinheiro do governo ele tem que ter nota boa? Não, não é isso, não é neste viés! É você 455 

realmente ter esses indicadores, a frequência, o rendimento, eu acho que poderia ser um 456 

indicador, não é que está 100% relacionado, mas é um indicador! A participação do aluno em 457 

projetos acadêmicos, porque quando você tem uma vida escolar em que o acesso está 458 

garantido, você vai ter mais condições de fazer mais coisas, de participar... Por exemplo, eu 459 

tenho uma coisa aqui, eu tenho um refeitório que eu não pago, eu posso jantar, almoçar, posso 460 

lanchar ali... Depois eu vou ter recurso para pagar a minha condução para ir embora, então eu 461 

posso ficar um tempo maior na escola! São indicadores que seriam importantes para você 462 

fazer um contraponto com aqueles que não têm. Se há realmente... É um indicador! Agora no 463 

momento me ocorrem esses, mas se parar para pensar e se for um trabalho assim, vamos 464 

levantar os indicadores, ah!Vai aparecer muita coisa! 465 
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APÊNDICE G - Entrevista E4 1 

 2 

Duração da entrevista: 54m04s 3 

 4 

Na sua percepção, existem ações, por parte do MEC ou até mesmo do IF Sudeste MG, 5 

que visam à permanência do aluno e o sucesso na conclusão do curso? Se sim, poderia 6 

citar algumas?  7 

O próprio programa de Assistência Estudantil onde são ofertados alguns benefícios que 8 

justamente são para os alunos carentes em baixa condição socioeconômica. Tem o auxílio 9 

para ele pagar o aluguel, um complemento na chamada bolsa manutenção para adquirir outros 10 

produtos ou remédios ou um reforço em alguma coisa, propriamente a isenção da alimentação 11 

são programas voltados para alunos, só para ele poder ter condições de permanecer e concluir 12 

o seu estudo aqui. 13 

Você acredita que o programa de AE garante a permanência e o êxito do aluno que é 14 

contemplado? Por quê? 15 

sim porque quando você recebe um dinheiro você tem um ganho, você não quer perder aquilo 16 

ali, aquilo ali está te ajudando, (ajudando) o pai e a mãe, você está tendo essa oportunidade, 17 

está estudando em uma instituição federal e que para o seu futuro isso vai ser muito 18 

importante! Você ter um diploma, ter um curso concluído na instituição federal isso para 19 

amanhã, no seu futuro... Então isso contribui muito, você está estudando gratuitamente, 20 

recebe os livros gratuitamente, a escola é federal e além de tudo a instituição está te dando um 21 

extra para você permanecer! Então pesa muito na decisão do aluno, conversar com pai a mãe, 22 

ver o esforço também da instituição de estar dando, não é? É direito dele! A instituição está 23 

querendo que você continue lá, ela está fazendo de tudo, não só isso, mas nós temos aqui no 24 

campus um diferencial. Nós temos o posto de saúde, temos médico para atender quando ele 25 

ficar doente, não precisa talvez ir para o SUS, talvez lá no hospital ficaria mais difícil! Temos 26 

uma dentista para fazer o básico, uma obturação, enfim, qualquer coisa! Um enfermeiro no 27 

caso de se machucar, então isso ajuda muito. Então (somos) aquela instituição que tem um 28 

diferencial, se meu filho passar mal, eu sei que ele vai ser medicado e vai ser olhado, se for 29 

mais grave a instituição encaminha para o hospital. Então é o conjunto que a instituição ao 30 

longo do tempo foi construindo foi estruturando, quando o aluno pensa em desistir, o pai vê 31 

todo esse trabalho que é feito para que o aluno continue, a gente fala nas reuniões que a única 32 

coisa que a gente quer é que seus filhos se preocupem aqui só com os estudos e os outros 33 

acontecimentos a gente tenta amenizar o máximo possível então isso contribui! O conjunto, 34 

em tudo! Não só o programa de Assistência Estudantil, mas o que a instituição tem para 35 

oferecer. Tem a psicóloga para conversar, tem o núcleo de ação inclusiva, aquele aluno que 36 

tem dificuldade de atenção e outras dificuldades... Então é esse conjunto que o campus tem 37 

hoje, isso contribui muito com a permanência de muitos dos nossos alunos. 38 

Na sua opinião, o que é importante levar em consideração quando se fala de 39 

desempenho acadêmico do aluno, independente ser beneficiário ou não do programa de 40 

Assistência Estudantil? 41 

O aluno carente em si, a gente sabe que ele veio de uma formação do Ensino Fundamental 42 

muito fraca, então aqui, pela dificuldade que eles têm por não terem tido uma boa formação 43 

no ensino fundamental ele consegue pelo menos concluir o curso com os esforços dos 44 

professores, ter as suas médias para que seja aprovado. Temos a reprovação mas no volume 45 

total é muito pouco. Eu falo mais dos alunos técnicos que são mais regulares, o período é 46 

regular... Agora na graduação fica mais difícil porque eles matriculam em duas, três 47 

disciplinas. Então a gente tem mais dificuldade de seguir a vida acadêmica propriamente. 48 

Agora já o ensino médio, técnico e integrado é todo padronizado, as frequências são lançadas, 49 
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já na graduação é muito difícil se fazer chamada... Já os alunos do técnico integrado a gente 50 

acompanha de perto, são meninos menores, que realmente precisam ter uma atenção mais 51 

voltada, então a gente vê que tem bons resultados. Neste sentido eles conseguem recuperar 52 

aquilo que eles talvez não tiveram no ensino fundamental que não dá muita base para chegar 53 

até aqui. Tem aluno que chega aqui e que os professores comentam que não sabem as contas 54 

fundamentais de matemática, em português não sabem formar uma frase e com o esforço 55 

daqueles que querem, que procuram as monitorias e conseguem acompanhar a turma com 56 

dificuldade, mas consegue concluir seu curso. 57 

Na sua percepção, os alunos que são beneficiados pelo programa de Assistência 58 

Estudantil têm um desempenho acadêmico satisfatório? O que te leva a concluir que sim 59 

ou não? 60 

Sim. Os alunos contemplados e os alunos não contemplados, as dificuldades que eles têm na 61 

parte acadêmica, na parte de ensino, não diferenciam muito não, não tem essa diferença, a 62 

gente vê que tem os alunos que são contemplados e não tem tanta dificuldade e tem o outro 63 

que tem uma condição socioeconômica melhor, mas que tem mais dificuldade, então é muito 64 

difícil você fechar quando o aluno é contemplado e quando o aluno não é contemplado porque 65 

é o aluno em si, é a pessoa que tem uma inteligência que facilita, ele se identificou mais com 66 

aquele curso, com aquela matéria, então são vários fatores que a gente não poderia dizer se o 67 

aluno que é atendido se tem esse desenvolvimento... É difícil você separar isso porque são 68 

vários fatores que vão contribuir para o desenvolvimento acadêmico do aluno. 69 

Você concordaria em criar algum tipo de contrapartida para o aluno beneficiado; tais 70 

como participação de projetos do campus, ou até mesmo prática de algum esporte, ou 71 

outra atividade pertinente, que possa contribuir para o crescimento profissional e 72 

pessoal do aluno? 73 

Isso seria importantíssimo, temos o curso de licenciatura em educação física contribui muito 74 

nessa parte desenvolvimento de esporte onde tem algumas modalidades onde são os 75 

participam de campeonatos que tem Municipal, Estadual e Federal entre os institutos que tem 76 

e isso contribui e muitos outros projetos de extensão que são ofertados tanto para os alunos do 77 

técnico como os alunos da graduação e isso contribui e muito, tanto com a permanência 78 

também e com desenvolvimento como um todo não é? Principalmente o esporte, em que 79 

professores e quem participa fala muito em respeito e cooperação, é um coletivo e você não 80 

faz esporte sozinho pois contribui muito para a formação de um todo. E os alunos que são 81 

contemplados pela bolsa eles têm muito interesse pela prática de esporte, agora a monitoria, 82 

ainda temos muitas dificuldades entre os alunos do técnico, por exemplo, às quartas-feiras não 83 

tem aula à tarde. (Essas tardes) são destinadas para eles cansaram, fazer trabalho e também 84 

são ofertadas as monitorias e a Coordenação Geral de Ensino, sempre às terças-feiras, coloca 85 

o calendário de qual disciplina que vai ser dada naquela quarta-feira, o professor e o horário 86 

direitinho mas a procura é baixa demais! Tem quarta-feira que não aparece ninguém e quando 87 

aparece é um, são dois... Aumenta um pouquinho quando está na semana antecedente às 88 

provas bimestrais, mas mesmo assim não tem essa procura... Lá tem o grupo de apoio que tem 89 

os alunos que são identificados, a coordenadora junto com o pessoal chama, combina os 90 

horários com ele, marca o horário mas muitos não vão, muitos quase que não aparece, então 91 

tem essa dificuldade sim. Isso é geral! 92 

A quem as bolsas de assistência estudantil são destinadas no âmbito do IF Sudeste MG? 93 

Aos alunos em baixa condição socioeconômica através da avaliação que é feita pelas 94 

assistentes sociais. 95 

No âmbito do IF Sudeste MG, há editais para seleção de alunos a serem beneficiados 96 

pelo programa de AE. Como são elaborados e como são divulgados?  97 

O edital é a base de tudo para poder documentar e também direcionar como vai funcionar e 98 

como vai ocorrer todo processo. O edital contém todas essas informações e é elaborado pelas 99 
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assistentes sociais não só por elas, mas pelo grupo das assistentes sociais do Instituto. Agora 100 

as modalidades, a quantidade de vagas e o valor, no caso sou eu com as assistentes, a gente vê 101 

pela verba que nos foi passada pela Diretora Administrativa e ali a gente faz o remanejamento 102 

da divisão do valor para cada modalidade mais ou menos para atender os alunos. No caso do 103 

nosso edital, o setor de comunicação divulga na página do Facebook, porque tem um vínculo 104 

e um acesso muito grande pelos alunos e algumas vezes os cartazes que a gente coloca pelo 105 

campus, mas o que tem maior acesso de visualização é quando ela coloca simultaneamente na 106 

página oficial do campus e no Face, aí rapidinho vários alunos já tomam conhecimento, 107 

compartilham. Um último acesso que teve, de uma coisa que ela comentou com a gente, 108 

chegou mais ou menos a 2.000 acessos quando a gente coloca coisas que os alunos interessam 109 

muito, o acesso e o compartilhamento é rápido e alto. Hoje são mais ou menos 1.900 alunos, 110 

tem família, um parente que visualiza, alguém que tem filho ou parente que estuda aqui e vê 111 

lá na página, vê no Facebook e vai compartilhando. 112 

Na sua opinião, o edital de seleção do programa de atendimento aos estudantes em baixa 113 

condição socioeconômica é elaborado tempestivamente, ou seja, considerando o início do 114 

período letivo? 115 

Eu creio que as reuniões que as assistentes sociais de todos os campus têm, acontece mais ou 116 

menos em outubro. Elas se reúnem para ver se vai ter alguma alteração se vai ter alguma 117 

modificação e tudo mais e depois logo em seguida, em novembro ou dezembro, que sai o 118 

valor da verba, é que a gente reúne para fazer o levantamento de quantas vagas vai ser para o 119 

que (qual modalidade), então é elaborado com tempo suficiente. 120 

Na sua opinião, essa divulgação dá pleno conhecimento da oferta dessas bolsas a 100% 121 

dos alunos que são público alvo das ações de AE?  122 

Pelo número de alunos que solicitam os benefícios eu creio que sim! Tem média de 800 a 850 123 

alunos que solicitam esses benefícios então é um público bem considerável, para mais ou 124 

menos 1800 a 1900 alunos, quer dizer mais de 50% dos alunos. Eles vêm e pleiteiam algum 125 

tipo de benefício, então eu creio que... no caso do boca-a-boca dos alunos aqui só aquele que 126 

não que não entregou porque deixou para a última hora, achou dificuldade nas documentações 127 

que tem que trazer para se comprovar, ou no caso que não é o perfil. Mas pelo grande número 128 

de alunos que entrega a documentação para requerer os benefícios... A nossa região não é tão 129 

carente, mas muitos dos nossos alunos vêm da zona rural, muitos alunos são de cidadezinhas 130 

pequenas, posso dizer que 85% a 90% dos nossos alunos são de fora, sempre das cidades 131 

circunvizinhas que são pequenas, não tem facilidade de empregos, um emprego que se 132 

consegue é com salário mínimo então a dificuldade dos nossos alunos, a carência é neste 133 

sentido. O perfil do nosso campus é agrícola, então o nosso grande público é esse. 134 

O edital estipula um período no qual o aluno deve entregar documentos ao campus a fim 135 

de que seja feita a análise socioeconômica pela assistente social. Durante esse período o 136 

instituto disponibiliza algum servidor ou funcionário terceirizado para ajudar no 137 

recebimento de tal documentação? 138 

Sim. Sempre a gente monta uma equipe aí nesses dias de entrega de documentação, a gente 139 

sempre disponibiliza gente para auxiliar as assistentes sociais no recebimento dessa 140 

documentação pois o volume é muito grande.  141 

Você acredita que todos os alunos em condição de vulnerabilidade socioeconômica são 142 

contemplados pelas ações de Assistência Estudantil no IF Sudeste MG? Por quê? 143 

Não porque a verba que nós temos não é suficiente para o grande número de alunos, se você 144 

for fazer um cálculo matematicamente e dar R$ 50,00 para cada aluno pagar um aluguel... O 145 

que é R$ 50,00 para pagar um aluguel? Você tem que ter um valor mais ou menos de 146 

mercado! As assistentes sociais fazem uma pesquisa de mais ou menos quanto é o aluguel, 147 

colocamos, em base, que vão morar mais ou menos três em cada república, em cada casa, 148 

então pelo valor que é estipulado, você fazendo o rateamento pelo número de vagas, você não 149 
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atende todos os alunos. Para você atender todos os alunos você tem que dar um valor irrisório 150 

que... Talvez o dobro ou um pouco mais que o dobro (de recursos), creio que daria para 151 

atender todo mundo, não com todas as modalidades, mas aquelas que são fundamentais por 152 

exemplo para o pagamento de um aluguel, com um dinheiro a mais para gastar... Eu creio que 153 

sim, que com o dobro e mais um pouquinho. 154 

Durante o processo de seleção dos alunos em condição de vulnerabilidade, você acredita 155 

que há um envolvimento emocional? 156 

Essa questão de envolvimento emocional, é lógico que a gente não consegue separar 100%, 157 

não, mas a gente tenta também ter um profissionalismo, a gente sempre vai direcionando, está 158 

chegando o período que vai começar as bolsas atividades ofertadas pela extensão, alguns 159 

setores precisam talvez de desenvolver uma atividade, por exemplo na biblioteca, algum 160 

período ou qualquer outro, por exemplo a zootecnia. Dentro da área dele para desenvolver, 161 

para auxiliar em alguma em alguma coisa, por exemplo, se ele fizer 10 horas por semana, 162 

duas horas diárias, ele tem a isenção do almoço e do jantar. Talvez ele não foi contemplado, 163 

mas vai lá no setor tal porque tem duas, três vagas para lá. Quando já passou o período da 164 

avaliação, a gente pede um documento todo detalhado para saber o aconteceu, qual a situação 165 

nova da família, aí a gente concede esse benefício de alimentação, porque isso não vai 166 

impactar diretamente no orçamento da instituição, nem no orçamento da Assistência 167 

Estudantil. 168 

Você concorda que na ação de assistência estudantil há dois momentos distintos: a 169 

gestão do recurso e a seleção dos alunos que serão contemplados pelas bolsas? A gestão e 170 

a seleção dos alunos são realizadas pelo mesmo profissional? 171 

É interligado. É um processo que tem as suas fases, tem o processo que vai selecionar e 172 

depois a parte das meninas que vão controlar, por exemplo, se você continuar faltando assim, 173 

vai ser suspenso o seu benefício, então todo esse trabalho é um estender durante todo o 174 

processo ele não tem assim... Ele vai começar e vai separar, não! É um prolongamento uma 175 

coisa realmente tem, a parte de seleção porque senão não tem como e depois sim, vai dar 176 

continuidade ao trabalho de acompanhamento e tudo mais. 177 

Você tem conhecimento de todos os processos de gestão dos recursos orçamentários 178 

desde o momento em que o orçamento é liberado até o momento em que o recurso é 179 

efetivamente enviado para o aluno, passando inclusive pela seleção do mesmo conforme 180 

edital de concessão de bolsas de assistência estudantil? 181 

No caso da seleção mesmo, da parte da verificação de documentação, disso a gente não 182 

participa, esse é um trabalho realizado única e exclusivamente pelas assistentes sociais, a 183 

gente auxilia quando está entregando a documentação, a gente monta uma estrutura para 184 

auxiliá-las a receber, partir do momento que foi entregue a documentação, encerrou pelo 185 

edital o dia de entregar, aí a partir desse momento é somente com as assistentes sociais. 186 

Concluiu, saiu o resultado definitivo, aí a gente entra novamente para saber quantos alunos, 187 

como foi, as planilhas de pagamentos eu tenho que assinar para seguir para o setor financeiro 188 

fazer o pagamento das bolsas. Na alimentação, tem as carteirinhas para estar regularizando, 189 

então aí entra a Coordenação Geral na participação. No estudo socioeconômico somente as 190 

assistentes sociais, nenhum outro servidor da Coordenação Geral de Assistência Estudantil 191 

participa desse momento 192 

Você tem conhecimento se houve um aumento no valor orçamentário destinado para as 193 

ações de Assistência Estudantil no decorrer dos anos? 194 

Não, teve um decréscimo, nós em 2015/2016 recebemos em torno de 2 milhões e 100 agora 195 

estou com 1 milhão e trezentos, 1 milhão e quatrocentos e então teve uma queda de quase 196 

praticamente 50% de 2016/17. Caiu um pouco, em 2018 permaneceu o que teve no corte 197 

grande. 2017, 2018 e 2019 tiveram uma estabilidade, não teve corte, mas o corte grande foi 198 

mesmo de 2016 para 2017, que foi praticamente 50%, quase. 199 
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Em linhas gerais, o valor que o MEC envia para a Assistência Estudantil é suficiente 200 

para as ações desse programa no âmbito do IF Sudeste MG, bem como para atender às 201 

particularidades do campus? Por quê? 202 

Não. Porque pode-se ver em todos os editais, quando sai o resultado final, a lista de espera de 203 

alunos com algum benefício, eles estão dentro do perfil mas estão na lista de espera. 204 

Você tem conhecimento de como é definida a distribuição do valor orçamentário para 205 

cada campus? 206 

Não, eu não participo dessa reunião, a Diretora Administrativa já me passa o valor definido, 207 

olha o valor da Assistência Estudantil do campus é esse, é a partir desse momento que tomo 208 

conhecimento é que a gente começa os trabalhos. 209 

Os alunos são consultados sobre o número de bolsas ou valor das mesmas? 210 

Não. 211 

Na sua percepção, como são definidos os valores e o quantitativo de bolsas que são 212 

ofertadas? 213 

Faz uma pesquisa de mercado, quanto é o preço do aluguel, é feito um levantamento neste 214 

sentido. 215 

Quais bolsas são liberadas anualmente e quais são liberadas pelo prazo de duração do 216 

curso? 217 

Duração do curso e no caso a bolsa moradia a bolsa alimentação e material didático, não é por 218 

conclusão. O aluno pode ser reprovado e se ele tem três anos para concluir se ele não concluiu 219 

em 3 anos, naquele 4º ano ele pode participar novamente mas ele deixa de receber depois 220 

daquele período que ele teria. E os demais que são anuais são o auxílio transporte, que no caso 221 

é o urbano, o kit de uniforme que é só para os alunos do técnico e a bolsa manutenção. Se 222 

todo ano o aluno quer voltar a receber, ele tem que fazer a solicitação, daí ele participa com 223 

todos os alunos que entram naquele ano. Pode ser que, talvez, entrem alunos mais carentes ou 224 

tem um corte na verba, aí a gente tem que diminuir o número de bolsas, como nesses últimos 225 

3 anos a verba tem sido a mesma, nós estamos ofertando o mesmo número, mais ou menos, de 226 

bolsa moradia e a bolsa manutenção porque teve uma permanência no valor mas não é uma 227 

garantia também porque pode ser que talvez neste ano ingressem alunos mais carentes do que 228 

ele e ele deixa de receber esse ano. 229 

Para continuar recebendo a bolsa com prazo de duração do curso, é necessário que o 230 

aluno tenha que apresentar algum documento semestralmente ou anualmente que 231 

justifique essa necessidade estendida? 232 

Essas bolsas que são por duração do curso, posso dizer que quase a totalidade dos alunos que 233 

tem a bolsa moradia sempre entra com a documentação novamente para pedir um outro 234 

benefício que talvez ele perdeu porque não é por duração do curso, quando não acontece isso, 235 

ela conversa, chama para conversar qualquer coisa, então, assim, não tem aquela reavaliação 236 

oficial, mas na conversa elas acabam confirmando que realmente aquele aluno continua na 237 

carência de sua condição socioeconômica não teve alteração para que ele possa perder aquele 238 

benefício. 239 

Você saberia me dizer quanto tempo se passa, em média, desde a abertura do prazo 240 

para inscrição do programa de assistência estudantil até o dia em que o aluno recebe a 241 

bolsa? 242 

Esse ano que a gente vai ter uma noção melhor de como realmente vai ser porque até então a 243 

gente estava somente com uma assistente social. Então esse ano que a gente realmente vai ter 244 

noção porque as duas vão participar do início do processo até a realização do primeiro 245 

pagamento. Nos outros anos realmente, os alunos vinham e a gente ficava assim... 246 

Infelizmente pela condição de pessoal não tem como a gente soltar esse resultado, o 247 

pagamento então saia no segundo semestre, em agosto ou setembro. Esse ano eu creio que o 248 

resultado está previsto pelo cronograma, o dia dois de maio, eu creio que no início de junho 249 
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no máximo, ou até mesmo dependendo se os meninos entregarem o comprovante da conta 250 

bancária que eles têm que abrir o quanto antes, talvez até no final de maio saia o pagamento. 251 

A previsão dos outros anos, infelizmente, era só no segundo semestre. 252 

Como proceder, no decorrer do período, se surgir uma necessidade emergencial de 253 

atendimento a algum aluno não contemplado pela bolsa de AE? Suponha nessa questão 254 

que o processo de seleção de alunos já esteja finalizado. 255 

Do programa não, porque a gente quando faz a distribuição já faz na sua totalidade, no valor 256 

que nos é repassado. A gente pode assim... Não no valor monetário, mas, por exemplo, o 257 

auxílio alimentação, isso a gente consegue, os benefícios que são monetários não tem como a 258 

gente disponibilizar, mas os demais como o material didático e Xerox, no caso do técnico 259 

integrado o uniforme, uma isenção da alimentação, sim! É passível de estarmos assumindo 260 

esse auxílio para o aluno, mas o monetário não, porque aí a gente não tem nem como fazer o 261 

pagamento do valor daquela verba. A não ser, se for o caso, de a gente chegar na direção e 262 

conseguir, da verba da manutenção da instituição repassar, aí é tranquilo!  Nunca aconteceu 263 

isso, mas eu creio que se acontecer e o aluno comprovar o negócio todo e a gente levar ao 264 

conhecimento da direção, com certeza ela vai disponibilizar uma parte do orçamento dela que 265 

não vai ser tanta coisa, para dar esse auxílio para esse aluno. 266 

Se houvesse maior liberação de recursos orçamentários para as ações de assistência 267 

estudantil, em qual ou quais modalidades você aplicaria? 268 

No caso seria auxílio manutenção. Aumentaria o número de bolsas que por ser anual, ele é 269 

variável, se o governo aumentou naquele ano o valor da verba, a gente aumenta o número de 270 

vagas, se no próximo ano tem uma redução, você pode reduzir porque você não tem o 271 

comprometimento com aquele aluno de que ele vai receber no próximo ano. Se a gente 272 

aumenta a bolsa moradia, e tem alunos que no caso, por exemplo, a duração é de 5 anos e ele 273 

começou esse ano a receber, o campus está dizendo pelo edital que ele vai ter 5 anos de 274 

garantia. Se a gente aumenta e no próximo ano o governo dá um corte, para gente, perante os 275 

alunos, é lógico que a gente vai justificar! Nós vamos ter que diminuir o valor, a gente 276 

continua com o compromisso, pelos cálculos, essa bolsa de cento e poucos, você só vai 277 

receber R$ 100,00, fica muito difícil. Já para a bolsa manutenção, a gente sempre deixa o 278 

maior número de bolsas porque a gente não tem o comprometimento (da duração do curso) e 279 

aí a gente não vai prejudicá-lo. Aquele aluno que recebe um valor para pagar o aluguel, se não 280 

tiver o dinheiro ele não tem condições de ficar (estudando) porque a carência dele é muito 281 

grande e geralmente os alunos que recebem a bolsa moradia quase sempre recebem também a 282 

bolsa manutenção, tem um reforço a mais.  283 

O artigo 3º do Decreto 7234/2010, que dispõe sobre o PNAES, diz que o programa de 284 

Assistência Estudantil "deverá ser implementado de forma articulada com as atividades 285 

de ensino, pesquisa e extensão, visando ao atendimento de estudantes regularmente 286 

matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino 287 

superior", e no caso particular do IF Sudeste MG, que além de ofertar cursos de 288 

graduação, oferta também o ensino médio e profissional. Na sua percepção, as ações de 289 

Assistência Estudantil no âmbito do IF Sudeste MG, estão articuladas com as atividades 290 

de ensino, pesquisa e extensão? 291 

Não. A verba que a diretoria administrativa passa para nós, eu não sei se ela faz um 292 

desmembramento lá, que aí eu não tenho conhecimento, deixa uma parte lá para extensão, 293 

para a pesquisa, mas verba que é passada para o programa de Assistência Estudantil é só para 294 

a manutenção do aluno possa que ele possa ter condição de se manter aqui na instituição. Em 295 

reuniões com as assistentes sociais a gente até conversa sobre como a gente vai retirar verbas 296 

da assistência estudantil para implementar na área do esporte ou outras áreas, se ficam alunos 297 

na lista de espera para receber o benefício. A gente poderia fazer isso se não tivesse alunos na 298 

lista de espera, daí como você vai fazer essa ação? Mas aí como a escola tem uma verba que é 299 
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destinada para a extensão, outra pesquisa, que são para atendimentos dos alunos, não com 300 

verba da Assistência Estudantil. Não sei... Eu recebo o valor e não sei como ele é distribuído 301 

pela Reitoria, mas eu creio que deve vir para a assistência estudantil os 100% do campus, que 302 

é dividido pela Reitoria, mas a escola com a verba própria que ela recebe para os projetos 303 

fomentados pela Diretoria de Extensão pela Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação, isso a 304 

gente vê, tem muitos alunos com projetos aí. Tem alunos que são bolsistas remunerados que 305 

atuam no coral da instituição, não sei ao certo, me parece que são 30, são alunos que recebem, 306 

tem aqueles que são voluntários, e tem alguns, que pelo edital, são selecionados e recebem um 307 

valor para estar participando do coral. Tem alunos atletas aqui, são destinadas algumas bolsas 308 

alunos que têm uma responsabilidade maior dentro da área do esporte, recebem bolsas da 309 

Diretoria de Extensão. A escola tem essa preocupação por saber que da verba de assistência 310 

estudantil, não tem condições de retirar para esse tipo de bolsa, então entra também com o 311 

dinheiro da instituição. 312 

Você acredita ser importante ter uma equipe multidisciplinar vinculada às ações de AE? 313 

Por quê?  314 

Sim. Estávamos até conversando de no caso levar essa ideia para a direção, que seria 315 

interessante um local onde estariam próximas a sala da Assistência Social, a sala da 316 

Orientação Educacional, a sala da psicóloga, a sala do Núcleo de Inclusão Social e uma sala 317 

como essa para reunião. Porque quando está uma (profissional) num prédio e outra no outro... 318 

O espaço físico já dificulta... Quando ele está próximo facilita aquele contato, para assim estar 319 

conversando. Quando fica em prédios separados o próprio espaço físico já cria uma 320 

dificuldade nesse entrosamento então é importantíssimo ter essa equipe onde os setores estão 321 

interligados. Mas a gente encontra sim uma dificuldade mais pela disposição física onde cada 322 

um está que é uma coordenação só, mas são de prédios diferentes. A Orientação está neste 323 

prédio, o Núcleo de Ação Inclusiva no outro prédio e a Assistência Social e Psicóloga lá no 324 

outro prédio.  Isso dificulta bem essa integração. 325 

Você acredita que o número de profissionais atuantes no cargo de assistente social é 326 

suficiente? Por quê? 327 

Sim. No segundo semestre dá para acompanhar mais os alunos que são assistidos pelo 328 

programa, ter um contato maior, chamar para ir lá conversar, um pai ou uma mãe que vem 329 

para conversar... Dá para duas profissionais atenderem o campus tranquilamente. 330 

O PDI do IF Sudeste MG diz que as ações de Assistência Estudantil são eficientes. Você 331 

concorda com essa afirmação? Por quê? 332 

Eu creio que como todo o programa e projeto, ele tem as suas falhas, mas se você for analisar 333 

como um todo, ele é um plano que atende a finalidade para a qual foi criado, pelo menos aqui 334 

no nosso campus a gente tem percebido ao longo desses anos. Foi em 2010 praticamente que 335 

iniciou, a gente tem visto o crescimento, os resultados tem sido favoráveis! 336 

O que você melhoraria no programa de Assistência Estudantil do IF Sudeste MG?  337 

Um programa que facilitasse a análise socioeconômica! Por exemplo, os alunos preencherem 338 

o questionário de forma on-line, não precisar trazer uma documentação que pode ser 339 

digitalizada para facilitar. E quando o questionário é preenchido de forma on-line a 340 

visibilidade e o acesso é muito mais rápido. Um programa com outras informações, que o 341 

aluno vai preenchendo, facilitaria muito para que o resultado fosse antecipado, para que o 342 

benefício chegasse mais rápido ao aluno carente, para que ele seja atendido o mais rápido 343 

possível, então neste sentido. Até então tentei com os alunos do curso de ciências da 344 

computação para fazer um programa para atender, mas elas falaram que está sendo criado um 345 

programa a nível de Instituto para que possa ser unificado, um trabalho em conjunto com 346 

todos. A gente faz um aqui, mas o outro campus trabalha de outro jeito, então a gente está 347 

aguardando esse programa ficar pronto, mas até agora não (tem), isso então dificulta muito o 348 

trabalho manual que elas fazem. 349 
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O que você não mexeria no programa de Assistência Estudantil do IF Sudeste MG por 350 

considerar que funciona perfeitamente?  351 

O sigilo e o trabalho que é feito pela assistência social. Como é feito o trabalho, não tem 352 

qualquer intervenção, de qualquer que seja a pessoa com relação ao resultado que as 353 

assistentes sociais divulgam. Eu não mexeria. 354 

Há algo que você extinguiria no programa de Assistência Estudantil por considerar que 355 

sua não execução não faria falta em momento algum? 356 

Tanto os editais, principalmente a parte de comprovação de renda e parte social da família, 357 

com a evolução do grupo e o amadurecimento, enxugou-se demais da conta a questão da 358 

documentação. Por exemplo, era uma dificuldade para os alunos entregarem a cópia da página 359 

certa da carteira de trabalho... Agora com o NITS, uma certidão do INSS, já mostra todo o 360 

histórico da pessoa, se ela trabalhou, se ela teve algum vínculo empregatício. Agora tem o link 361 

da página (para acesso à certidão do INSS), avisa que pode ir direto à agência, que é até mais 362 

rápido, então isso facilitou muito o trabalho das assistentes sociais. 363 
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APÊNDICE H - Entrevista E5 1 

 2 

Duração da entrevista: 22m19s 3 

 4 

Na sua percepção existem ações por parte do MEC ou até mesmo do Instituto Federal 5 

que visam ao sucesso do aluno e ao sucesso na conclusão do curso? 6 

Sim. Uma das mais importantes é a Assistência Estudantil,não é? Se não for a mais 7 

importante, não é?  8 

Você tem conhecimento para quem são destinadas as bolsas de assistência estudantil? 9 

Sim, para os alunos que passaram pelo processo (de avaliação) socioeconômico, não é? 10 

Você sabe que o campus tem um edital que é elaborado para a concessão dessas bolsas. 11 

Sim, tenho sim! 12 

E na sua opinião, ele é bem divulgado? 13 

Sim, é colocado no site, todos os alunos têm conhecimento, eu concordo. 14 

Você teria em mente uma ação que poderia ser feita para melhorar a divulgação desse 15 

edital ou da forma que está já atinge o objetivo de dar conhecimento dessas bolsas a 16 

todos os alunos que precisam? 17 

Eu acho que no momento em que o aluno é matriculado, ele já traz os documentos, não sei 18 

muito bem como se faz o processo, mas eu acho que é interessante que o aluno que vem fazer 19 

matrícula tenha conhecimento disso. Agora eu não sei também se talvez na hora da 20 

divulgação do processo seletivo se poderia se falar que é um programa que o instituto conta, 21 

não é? Conta com ele como sendo mais um incentivo para o aluno carente, eu não sei se isso 22 

já é falado! Mas acho que esse trabalho, na hora de divulgar o vestibular (falar) que o 23 

Instituto, aliás, que o MEC, conta com esse programa seria importante, não só divulgar os 24 

cursos, mas divulgar as ações que têm para assistir o aluno aqui. Não posso dizer que não 25 

seja, pois nunca participei da divulgação, mas se não for, eu acho interessante. Porque aquele 26 

aluno carente, que está lá na comunidade rural, ele pode saber que pode contar com o 27 

alojamento, com a alimentação e até com o auxílio manutenção é o que vai dar permanência 28 

na escola. Eu sei que aqui dentro da instituição o edital é bem divulgado, mas eu não sei se 29 

existe uma pré-divulgação, lá no comecinho quando começa a divulgação do curso. Se não 30 

for, acho que seria mais uma maneira de ampliar. 31 

Hoje, não é exigida nenhuma contrapartida do aluno que é beneficiado pela bolsa. Não é 32 

exigido nada dele. Você acha que a contrapartida seria justa? Ou não? Qual a sua 33 

opinião a respeito disso? 34 

Eu acho que no caso da assistência estudantil não, porque às vezes ele é... É... É... Eu acho 35 

que a gente tem que dar oportunidade para todos, não é? Então se a gente exige uma nota 36 

mínima, aquele aluno não alcançaria e ficaria sem e deixaria a instituição, eu acho que o 37 

critério deve ser o socioeconômico mesmo. Se a partir disso ele aproveitar e for à frente, tudo 38 

bem, mas eu acho que a princípio é a questão da necessidade mesmo. 39 

Você concorda que na ação de assistência estudantil há dois momentos distintos: a 40 

gestão do recurso e a seleção dos alunos que serão contemplados pelas bolsas? Você vê o 41 

processo da assistência estudantil com esses dois momentos distintos ou na sua opinião 42 

não dá para definir esses momentos distintos? 43 

Eu acho que entrelaça, porque inclusive os dados de um aluno assistido no exercício servem 44 

de base, para ampliar ou não no exercício seguinte. Então o aluno está ligado diretamente à 45 

gestão do recurso, porque se tiver mais recurso, vão ter mais alunos beneficiados, se vier 46 

menos recursos, vai vir o corte. 47 

Você tem conhecimento de todos os processos de gestão dos recursos orçamentários 48 

desde o momento em que o orçamento é liberado pela Reitoria até o momento em que o 49 
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recurso é efetivamente enviado para o aluno? Pois o orçamento chega para a Reitoria e 50 

depois ele é liberado para cada campus, empenha-se e depois... 51 

Conhecimento eu tenho, mas eu participo só da execução (financeira), mas eu sei quando é 52 

liberado. Eu não tenho conhecimento de como é o planejamento em si, de quais as 53 

prioridades. Porque isso aí é tratado diretamente com a Assistência Estudantil e a Pró-Reitoria 54 

lá, mas a partir do momento em que a Reitoria libera para a gente, eu tenho conhecimento, 55 

mas eu apenas executo. Executo aquilo que a coordenação determinou. 56 

Você tem conhecimento se houve um aumento no valor orçamentário destinado para as 57 

ações de Assistência Estudantil no decorrer dos anos? 58 

Houve sim!  59 

E como você acompanha esse aumento? 60 

Acompanho pela execução, aquilo que foi executado, houve um aumento da... aliás, foi um 61 

dos programas em que ainda houve um aumento, em muitas outras ações houve uma redução. 62 

Eu sei que você não tem conhecimento de todo o processo, especialmente do momento da 63 

seleção dos alunos, mas na sua visão como gestor orçamentário, você acha que o recurso 64 

que o MEC envia hoje é suficiente para atender a demanda do campus? 65 

Não integralmente, tanto é que feito a primeira chamada e depois dependendo do... Do... 66 

Ficam alunos aguardando. Depois, havendo mais disponibilização de recurso, ele sendo 67 

liberado integralmente, mais alunos são contemplados, então eu acredito que o recurso não 68 

seja suficiente para atender a todos,porque tem sempre alguém carente na lista de espera. 69 

Então, no dia em que não tiver ninguém esperando, ele foi suficiente. 70 

Na sua percepção, como são definidos os valores e o quantitativo de bolsas que são 71 

ofertadas? 72 

Quem define é a Pró-Reitoria de Extensão junto com as Coordenações de Assistência 73 

Estudantil. 74 

Você tem conhecimento das modalidades ofertadas? 75 

Tenho sim. São quatro modalidades, mas o campus só paga três porque ele tem o refeitório. 76 

Ele não paga a bolsa alimentação porque a gente tem refeitório próprio.  77 

Você saberia me dizer quanto tempo se passa, em média, desde a abertura do prazo 78 

para inscrição do programa de assistência estudantil até o dia em que o aluno 79 

efetivamente recebe a bolsa? 80 

Não exatamente. Eu sei que quando o aluno recebe, eu até sei aqui porque as planilhas 81 

chegam, mas quando abre o prazo do edital eu não sei bem, agora sei que nos últimos 82 

exercícios eles têm até procurado encurtar esse prazo, mas ainda é um prazo razoável. Teria 83 

que ter um trabalho maior com mais pessoas para encurtar, porque acaba ficando o aluno sem 84 

o benefício que é para ser pago já, então mesmo que pague retroativo eu acho que já não tem 85 

o mesmo efeito, eu sei que é um trabalho grande que é feito e elas fazem da melhor forma 86 

possível e elas mesmas registram no relatório que falta pessoal para fazer a seleção, pois são 87 

muitos alunos. Outra coisa também é que falta um pouco de consciência daquele provável 88 

usuário, elas reclamam que não trazem a documentação completa, tem a questão da falha de 89 

deixar para depois. Então eu acho que deveria ter uma ação maior de conscientização e até 90 

mesmo a questão de que você não trouxe então você vai ficar para a segunda etapa para não 91 

atrapalhar os que estão com a documentação certinha, acaba que fica atrasando um pouco, 92 

tem que soltar o resultado, então acho que isso deveria ser revisto para encurtar os prazos, 93 

mas acho que tem uma série de fatores aí, mas o prazo hoje ainda não é o adequado, por ser a 94 

Assistência Estudantil um benefício, teria que ser dado o mais rápido possível porque é no 95 

início que o aluno mais precisa. 96 

Como proceder, no decorrer do período, se surgir uma necessidade emergencial de 97 

atendimento a algum aluno não contemplado pela bolsa de AE? 98 
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Aqui nunca aconteceu, melhor, não chegou até aqui. Eu acho que dependendo do caso deveria 99 

atender sim, não sei assim os critérios legais, mas inclusive o edital poderia deixar isso (claro) 100 

porque num determinado momento, não precisa, mas pode vir a precisar, então se de fato 101 

comprovar que precisa de um desses benefícios do edital. Eu acho que deveria ter essa 102 

cláusula que ele poderia depois, mediante um fato, requerer, ser analisado e aí ser concedido 103 

ou não, porque senão, esperar mais um ano para poder ter, não é? Acho que não justifica 104 

porque todos nós estamos sujeitos a isso. 105 

Se houvesse maior liberação de recursos orçamentários para as ações de assistência 106 

estudantil, em qual modalidade você aplicaria? 107 

Eu acho que a manutenção. Eu acho o valor da manutenção muito pequeno, porque é assim, a 108 

bolsa transporte alguns recebem a partir do momento que a instituição oferecer o alojamento 109 

que não vai ser mais necessário pagar para aqueles alunos internos que são os mais carentes. 110 

A alimentação, oferece o refeitório e tendo o alojamento a moradia não será necessária, mas a 111 

manutenção... Eu acho que é importante e acho que o valor ainda é pequeno, para a 112 

manutenção do aluno mesmo, não é? Principalmente da graduação, eu acho os valores, acho 113 

que é R$ 180,00, eu acho o valor muito pequeno. Porque, se comparado com as outras bolsas! 114 

As outras bolsas aqui no Campus partem de R$ 400,00, bolsas de pesquisa e então a 115 

Assistência Estudantil R$ 180,00, o valor é pequeno! Muito baixo! 116 

Você acredita que seria importante ter uma equipe multidisciplinar na Assistência 117 

Estudantil? 118 

Seria sim. Eu acho interessante que sim porque eu vejo até que o pessoal que integra a 119 

coordenação acaba ficando sobrecarregada porque eles têm que correr atrás dos dados e se 120 

tivesse uma equipe multidisciplinar talvez as pessoas pudessem trazer também as informações 121 

para ajudar a atender a demanda. Inclusive o trabalho de seleção é demorado, moroso e isso 122 

acaba atrasando um pouco a concessão do benefício, talvez, muitas das informações poderiam 123 

ser trazidas por essa equipe, eu acho muito válido. 124 

O PDI do IF Sudeste MG diz que as ações de Assistência Estudantil são eficientes. Você 125 

concorda com essa afirmação?  126 

Eu acho que sim. Porque se não estivesse, estaria muito mais difícil para o aluno, acho que 127 

ajuda bastante e inclusive a suprir uma necessidade do aluno que talvez se não tivesse essa 128 

ação teria que tirar do funcionamento que já é pequeno. No funcionamento, de fato, não 129 

houve um crescimento dos recursos para a manutenção da instituição e às vezes até corre-se o 130 

risco de ter cortes, então assim, se não tivesse a ação da Assistência Estudantil alguma coisa 131 

teria que ser feita para os alunos, então viria do funcionamento. Então muita coisa pode ser 132 

feita ali como a questão dos uniformes. Então é isso tudo, se não tivesse essa ação, ele iria 133 

pegar do funcionamento. Então eu acho que as ações de Assistência Estudantil são muito 134 

eficientes. 135 

Terminamos! 136 

Só uma coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui nessa questão do benefício, o seguro 137 

de vida deveria voltar a ser pela Assistência Estudantil porque é uma prestação de serviço que 138 

tem um custo muito baixo, para não deixar de dar ao aluno e que até um determinado 139 

momento era dado pela Assistência Estudantil. Esse benefício não é dado mais para todos os 140 

alunos, só é para os alunos estagiários. Até o ano passado todos os alunos tinham o seguro de 141 

vida agora é só concedido ao aluno que está em estágio. O seguro de vida deveria ser pago 142 

com recurso da Assistência Estudantil. Isso foi muito debatido e chegou-se à conclusão de que 143 

não pode pela a Assistência Estudantil e muito menos a instituição pode pagar para todos os 144 

alunos, mas eu acho que é um benefício muito importante que inclusive deveria constar no 145 

PNAES porque quando acontece de um aluno precisar, a família fica totalmente desassistida e 146 

o seguro de vida coletivo tem um custo muito baixo, chegamos a pagar R$ 0,80 por aluno ao 147 

mês. O valor era de mais ou menos R$ 3.000,00 por mês, se comparado a outros gastos da 148 
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instituição, é muito pequeno. Primeiro decidiu-se que não iria pagar mais com recurso da 149 

Assistência Estudantil e agora não pode pagar mais, exceto para os estagiários, mas acho que 150 

é um benefício que deveria estar no PNAES. Foi decisão do IF até o ano passado e os campi 151 

fizeram uma revisão nos seus contratos de seguros de vida, mas agora é só para o aluno que 152 

vai sair para o estágio porque a empresa não aceita o aluno sem o seguro de vida, então se o 153 

aluno não tiver o seguro de vida a empresa não aceita. Acho que é uma situação delicada. Foi 154 

discutido dentro da Assistência Estudantil e é um benefício muito importante. 155 
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APÊNDICE I - Entrevista E6 1 

 2 

Duração da entrevista: 28m24s 3 

 4 

Na sua percepção, existem ações, por parte do MEC ou até mesmo do IF Sudeste MG, 5 

que visam à permanência do aluno e o sucesso na conclusão do curso? Se sim, poderia 6 

citar algumas?  7 

Sim. Nesse tempo todo que eu estou aqui eu vejo que o MEC está preocupado com a 8 

permanência do aluno, ajudando, encaminhando esse recurso da Assistência Estudantil para 9 

apoiar os alunos tanto na parte de moradia, porque nós temos alunos de outras cidades ao 10 

redor, auxílio transporte também, que são para alunos de bairros mais afastados, alimentação 11 

também, o nosso valor do vale alimentação ainda é R$ 1,00 então isso ajuda bastante os 12 

meninos, principalmente os alunos dos cursos técnicos, porque eles ficam o dia todo, estudam 13 

de manhã e de tarde e tem o auxílio manutenção que ajuda os alunos também. 14 

Você acredita que o programa de AE garante a permanência e o êxito do aluno que é 15 

contemplado? Por quê? 16 

Eu acredito que ajuda muito. A gente tem alunos carentes aqui que às vezes ele não teria 17 

condições nem de pagar um ônibus. Eles vinham a pé, eu acho que depois desse programa... 18 

Eu acho que auxilia bastante a permanência deles na escola. 19 

Na sua opinião, o que é importante levar em consideração quando se fala de 20 

desempenho acadêmico do aluno, independente ser beneficiário ou não do programa de 21 

Assistência Estudantil? 22 

Eu acho que a frequência dos alunos, a participação em eventos como seminários, nós temos 23 

vários eventos aqui na escola e participação em premiações porque vejo que muitos alunos 24 

são bolsistas (de projetos), monitores, eu acho que isso ajuda muito no desenvolvimento 25 

deles. Não só na sala de aula, mas a participação do aluno nas atividades de pesquisa e 26 

extensão. 27 

Na sua percepção, os alunos que são beneficiados pelo programa de Assistência 28 

Estudantil têm um desempenho acadêmico satisfatório?  29 

Eu acredito que a participação deles na assistência auxilia, mas assim, tem informações que 30 

eu não vou saber te passar porque é da área de ensino. Mas eu acho que quando o aluno tem 31 

um apoio financeiro para estudar... Nós vemos alunos carentes que se desenvolvem devido a 32 

esse apoio porque se ele não tivesse esse apoio ele não estaria aqui na escola, são pessoas 33 

muito simples. Nós temos muitos alunos das regiões próximas aqui da cidade, de área rural, 34 

então eles vêm por causa dos cursos porque a família já trabalha no campo e eles são 35 

beneficiados pela assistência com bolsa moradia, os alunos costumam montar repúblicas, 36 

então eu acho que os alunos vêm muito por causa do tipo de curso que é voltado para a área 37 

rural. 38 

Você sabe se no IF Sudeste MG, é feito um monitoramento do desempenho acadêmico 39 

dos alunos contemplados pelo PNAES?  40 

Não. 41 

Você concordaria em criar algum tipo de contrapartida para o aluno beneficiado; tais 42 

como participação de projetos do campus, ou até mesmo prática de algum esporte, ou 43 

outra atividade pertinente, que possa contribuir para o crescimento profissional e 44 

pessoal do aluno? 45 

Eu acho que seria interessante até para que ele possa dar mais valor à bolsa que ele recebe, 46 

participando, como você disse, dessa atividade, de esporte, acho interessante porque nós 47 

temos uma comunidade aqui na cidade em que muitos não tem acesso ao esporte e nós temos 48 

infraestrutura para isso. Então se junto com a Diretoria de Extensão fizessem um projeto com 49 
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esses alunos que pudesse trazer a comunidade externa, inclusive de meninos nessas condições 50 

de vulnerabilidade, e esses alunos serem bolsistas deles ou monitores. A gente vê muitos 51 

jovens nessa questão de drogas... Acho que teria q ter essa contrapartida pois aí estaríamos 52 

ajudando nossos alunos e a comunidade externa. 53 

A quem as bolsas de assistência estudantil são destinadas no âmbito do IF Sudeste MG? 54 

Todo início de ano é feito um edital pela coordenação de AE, que é da Diretoria de Ensino 55 

agora. E desse edital participam os alunos e depois é feita uma análise pelas assistentes 56 

sociais, uma triagem da vida do aluno de acordo com os critérios que elas adotam, e é feita 57 

uma classificação de cada modalidade. 58 

No âmbito do IF Sudeste MG, há editais para seleção de alunos a serem beneficiados 59 

pelo programa de AE. Como são elaborados e como são divulgados?  60 

O edital é feito via Reitoria, se não me engano, ele é padrão e ele é divulgado tanto no site do 61 

Instituto (Reitoria) quanto no do campus também. 62 

Na sua opinião, o edital de seleção do programa de atendimento aos estudantes em baixa 63 

condição socioeconômica é elaborado tempestivamente, ou seja, considerando o início do 64 

período letivo? 65 

Eu acho que o edital poderia ser feito mais no início do ano e em fevereiro já poderia ser 66 

lançado e a análise também demora porque por serem muitos alunos, geralmente a gente 67 

começa a pagá-los por volta do mês de junho, aí paga retroativo desde o mês de fevereiro. 68 

Então eu acho que poderia ter um apoio, não sei como, mas uma análise mais rápida, 69 

utilizando-se às vezes de profissionais de outros campus. Por exemplo, aqui nós temos duas 70 

assistentes sociais, e se a gente pegasse as de outro campus, ia dar umas quatro e aí fizessem a 71 

análise do nosso campus. Então em março já estaria liberado e quando outro campus 72 

precisasse da análise, as nossas assistentes poderiam auxiliar também, para tentar ajudar e 73 

beneficiar esses alunos também, porque às vezes a gente corre o risco de o aluno parar de 74 

estudar por falta de apoio financeiro. 75 

Na sua opinião, essa divulgação dá pleno conhecimento da oferta dessas bolsas a 100% 76 

dos alunos que são público alvo das ações de AE?  77 

Eu acredito que sim. A Coordenação de Assistência Estudantil também deve participar da 78 

divulgação, mas os detalhes de como é feito seria bom conversar com as assistentes sociais. 79 

Não sei se eles divulgam no e-mail do aluno. 80 

O edital estipula um período no qual o aluno deve entregar documentos ao campus a fim 81 

de que seja feita a análise socioeconômica pela assistente social. Durante esse período o 82 

instituto disponibiliza algum servidor ou funcionário terceirizado para ajudar no 83 

recebimento de tal documentação? 84 

Não sei te falar, eu sei que as Assistentes Sociais recebem, mas eu não sei se tem alguém para 85 

auxiliar, ou até terceirizado... Eu acredito que não. Mas eu não sei se tem algum servidor da 86 

coordenação de lá que ajuda neste campo. Não sei te falar. 87 

Você acredita que todos os alunos em condição de vulnerabilidade socioeconômica são 88 

contemplados pelas ações de Assistência Estudantil no IF Sudeste MG? 89 

Eu acredito que sim. Porque o volume de inscritos é muito grande e desde 2009 essas ações 90 

são feitas e eu acredito que muitos alunos são contemplados. 91 

Você concorda que na ação de assistência estudantil há dois momentos distintos: a 92 

gestão do recurso e a seleção dos alunos que serão contemplados pelas bolsas? A gestão e 93 

a seleção dos alunos são realizadas pelo mesmo profissional? 94 

Sim. A proposta orçamentária é feita no ano anterior, esses valores quem divulga e repassa é o 95 

MEC, ele dá aquela proposta, a gente já teve uma contenção em 2014 ou 2016, se não me 96 

engano, de 10%. Então a gestão orçamentária depende muito do MEC, às vezes a gente tem 97 

cortes que fogem à nossa competência aqui. Então a gente tem que gerir esse recurso, que 98 

agora em janeiro já foi liberado 1/12 do orçamento, inclusive da Assistência Estudantil, e 99 
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depois o gerenciamento desse recurso compete ao serviço de apoio social. As assistentes 100 

sociais é que fazem essa gestão. No ano passado, no momento da proposta, em reunião com 101 

os diretores, eu propus que uma parte desse recurso fosse destinada à compra de alimentos, 102 

porque tem muitos alunos que são bolsistas na alimentação, eles não pagam nada! Aí foi 103 

proposto o valor de R$ 200.000,00, foi definido com a diretoria que R$ 200.000,00 do recurso 104 

desse ano a gente compraria só alimentos, carnes, arroz, feijão tudo o que a gente não produz 105 

na escola para auxiliar os bolsistas, nós temos vários bolsistas que não pagam nada, são 106 

beneficiados pela Assistência Estudantil, de forma indireta, porque eles não recebem nenhum 107 

valor em dinheiro, mas também eles não pagam a alimentação. E o restante do valor, uma 108 

parte é da EaD, que é para atender os alunos do ensino a distância e a outra parte é para 109 

bolsista. Aí fica o gerenciamento desse recurso com a assistente social. Na proposta 110 

orçamentária já tem um valor que vem para o instituto e ele é repassado pelo número de 111 

alunos matriculados, então quanto mais alunos matriculados, o valor da assistência é maior. E 112 

a Reitoria repassa esse valor dividindo por campus, a gente tem a tabela toda e esse valor vem 113 

na proposta orçamentária, mas pode ocorrer cortes no ano. Igual em 2016, a gente só recebeu 114 

90% do valor e foi o primeiro ano que cortou, porque normalmente eles cortam do 115 

funcionamento da escola e não da Assistência Estudantil. Só teve um ano que cortou. 116 

Você tem conhecimento se houve um aumento no valor orçamentário destinado para as 117 

ações de Assistência Estudantil no decorrer dos anos? 118 

Teve um aumento sim, mas eu teria que fazer um levantamento para saber a proporção, mas 119 

nós tivemos um aumento muito grande desde 2009 até 2018 teve um aumento muito bom. Só 120 

teve um corte em 2016 que eu não lembro se mesmo com o corte o orçamento foi maior que 121 

no ano anterior, teria que fazer um histórico. 122 

Em linhas gerais, o valor que o MEC envia para a Assistência Estudantil é suficiente 123 

para as ações desse programa no âmbito do IF Sudeste MG, bem como para atender às 124 

particularidades do campus? Por quê? 125 

Em conversa com as assistentes nos foi repassado que não está sendo suficiente porque na 126 

crise econômica que tivemos em 2016/2017, muitas pessoas ficaram desempregadas, então 127 

teve um aumento da demanda e as assistentes sociais comunicaram que ficaram muitos alunos 128 

sem serem atendidos, elas viram que eles tinham direito, pelos estudos dos índices que elas 129 

fazem, mas o dinheiro não era suficiente para todos. 130 

Na sua percepção, como são definidos os valores e o quantitativo de bolsas que são 131 

ofertadas? 132 

O valor da bolsa é definido em edital e eu não participo da elaboração do edital, a Pró-133 

Reitoria de Extensão, a quem antigamente era vinculada a Assistência Estudantil, é que 134 

definem esse valor lá, eu até conversei com as assistentes se a gente poderia diminuir o valor 135 

da bolsa para poder atender a mais alunos, mas acho que é uma decisão que não compete ao 136 

campus, seria uma decisão via Colégio de Dirigentes, teria que ser uma decisão a ser tomada 137 

mais a nível de Instituto e não a nível somente do campus. 138 

As bolsas aqui são liberadas anualmente? 139 

São anualmente. O edital é anual, então o aluno participa desse edital e durante o ano é feita 140 

uma análise, por exemplo, o aluno desiste do curso, ele perde a bolsa, se o aluno não é 141 

freqüente, perde a bolsa, então tem uns critérios que as assistentes sociais vão passar, mas é 142 

anual. Nesse ano zera tudo, abre um novo edital e o aluno pode participar, inclusive os 143 

novatos. Às vezes o aluno muda de curso, muda de instituição e não vai mais morar na cidade 144 

então é de praxe fazer todo ano. 145 

Como proceder, no decorrer do período, se surgir uma necessidade emergencial de 146 

atendimento a algum aluno não contemplado pela bolsa de AE? Suponha nessa questão 147 

que o processo de seleção de alunos já esteja finalizado. 148 
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Que eu saiba nunca aconteceu uma situação emergencial, mas nesse caso a gente teria que 149 

pensar, fazer um novo edital... Não sei. É complicado porque já tem uma lista de 150 

contemplados, mas é uma situação que a gente poderia pensar! Deixar uma verba específica, 151 

um valor para isso, porque realmente a situação das pessoas mudam, não é? Às vezes os pais 152 

ficam desempregados! A gente teria que ver com elas (as assistentes sociais) como ficaria 153 

nesse caso. A gente nunca passou, por exemplo, de fechar o edital e chegar mais um para 154 

incluir fora do edital não, mas é uma situação a se pensar. 155 

Se houvesse maior liberação de recursos orçamentários para as ações de assistência 156 

estudantil, em qual ou quais modalidades você aplicaria? 157 

pelo nosso histórico aqui, o auxílio manutenção, que tem um valor mais alto. Na faixa de R$ 158 

770.000,00 anuais. Eu acredito que seria na manutenção, mas teria que conversar com as 159 

assistentes porque elas estão diretamente ligadas aos alunos. 160 

O artigo 3º do Decreto 7234/2010, que dispõe sobre o PNAES, diz que o programa de 161 

Assistência Estudantil "deverá ser implementado de forma articulada com as atividades 162 

de ensino, pesquisa e extensão, visando ao atendimento de estudantes regularmente 163 

matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino 164 

superior", e no caso particular do IF Sudeste MG, que além de ofertar cursos de 165 

graduação, oferta também o ensino médio e profissional. Na sua percepção, as ações de 166 

Assistência Estudantil no âmbito do IF Sudeste MG, estão articuladas com as atividades 167 

de ensino, pesquisa e extensão? . 168 

Eu acho que sim, elas estão mais ligadas à extensão e ao ensino, eu acho que a extensão por 169 

ter uma análise da comunidade em si, às vezes as dificuldades que as pessoas passam eu acho 170 

que sim, está ligada ao ensino e à extensão. 171 

Você acredita ser importante ter uma equipe multidisciplinar vinculada às ações de AE? 172 

Por quê?  173 

Com certeza, eu acho que um aluno quando está passando por problemas familiares, questão 174 

financeira ele fica até desmotivado de desenvolver melhor o seu desempenho, suas atividades 175 

acadêmicas. Eu acho que um psicólogo é importante, o apoio emocional também, porque não 176 

é só o financeiro, porque às vezes a pessoa tem um bom financeiro mas não tem psicológico 177 

nenhum para vir para a escola. Então eu acho interessante o apoio dos psicólogos também, até 178 

pela questão do uso de drogas.  179 

Quais profissionais, além das Assistentes Sociais, seriam importantes para compor essa 180 

equipe multidisciplinar? 181 

Acho que as pedagogas também. Às vezes os alunos podem não estar gostando do curso, ou é 182 

uma carga horária muito pesada para eles. Eu acho que deveria ter um apoio mais 183 

educacional. Será que aquele curso não está sendo muito pesado para ele? A gente vê alunos 184 

aqui que chegam às 7 horas e vão embora só às 6 horas da tarde. Então será que 185 

emocionalmente ele está dando conta da carga pesada e ainda tem que fazer estágio. Às vezes 186 

um apoio pedagógico também. 187 

O PDI do IF Sudeste MG diz que as ações de Assistência Estudantil são eficientes. Você 188 

concorda com essa afirmação? Por quê? 189 

Eu concordo. Eu acho que tem muitos alunos que estão sendo beneficiados, que já foram 190 

beneficiados e eu acho que tem muita gente precisando de ajuda e está sendo atendido. Eu 191 

acho que esse recurso está sendo bem aplicado sim. 192 

O que você melhoraria no programa de Assistência Estudantil do IF Sudeste MG?  193 

Como está tendo uma maior demanda do que o recurso, eu colocaria uma proposta de 194 

diminuir um pouco o valor da bolsa para a gente poder atender um maior número de alunos e 195 

também uma visita nas casas, para saber se realmente... Porque a documentação apresentada 196 

realmente ela é real, no sentido de, será que aquela família é realmente carente mesmo?, ou 197 

ela está passando por dificuldade? Porque infelizmente, hoje, a gente está sujeito a fraudes! 198 
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Eu acredito que elas já fazem essa visita e eu acho que seria interessante ter um 199 

acompanhamento mais de perto da situação financeira dessas pessoas para ver se realmente 200 

essa situação é real! 201 

Há algo que você não mexeria no programa de Assistência Estudantil por considerar 202 

que seja muito importante? 203 

Nas modalidades. Eu acho que as modalidades que nós temos são eficazes, o auxílio moradia 204 

tendo em vista que a gente não tem mais o alojamento e o transporte também. Tem muitos 205 

bairros que ficam muito distantes daqui da nossa escola. Já o auxílio alimentação, tem 206 

estudantes que não conseguem nem pagar R$ 1,00 que já é um valor bem baixo. 207 

Você acha que é feita uma avaliação do programa de Assistência Estudantil aqui no 208 

campus?  209 

Eu nunca vi, tipo umas enquetes, eu nunca vi. Mas não sei se as assistentes fazem com os 210 

alunos somente, mas eu acho que está atendendo bem, mas uma pesquisa formal, acho que 211 

nunca foi feita não. 212 

O que você acha importante levar em consideração no caso do campus vir a fazer uma 213 

avaliação do programa de Assistência Estudantil? 214 

Perguntar os alunos se aquele valor está atendendo as demandas, se seria válido aumentar 215 

algum critério nessa análise porque às vezes a gente acha que são só aqueles critérios mesmo, 216 

ou será que tem mais algum? Por exemplo, será que na família tem alguma pessoa deficiente 217 

que não tem condição de trabalhar, eu acho que seria um critério que a bolsa poderia estar 218 

abrangendo também, porque às vezes a família tem uma renda que aquela pessoa não poderia 219 

ajudar.  220 

Se você quiser fazer uma consideração final, fique à vontade. 221 

Eu acho que a Assistência Estudantil poderia atuar principalmente com o ensino na questão da 222 

evasão de alunos, nós temos aqui vários alunos que estão evadindo, não só aqui, mas também 223 

em outros campi, eu acho que a Assistência Estudantil poderia atuar par ver se esse problema 224 

de evasão está relacionado à questão financeira ou à questão de grade curricular que eu 225 

acredito que deva ser vista porque tem cursos que às vezes a gente forma só um aluno. E eu 226 

percebo que o atual governo está atento a resultados, a ver se a instituição é viável e 227 

continuada, então eu acho que seria bom um estudo não só com a parte de assistência como a 228 

parte de avaliação pedagógica também porque os cursos que não tiverem (demanda) eu acho 229 

que a tendência é fechar. Eu vejo pela parte orçamentária que eles vão começar a mandar 230 

orçamento não só pelo número de alunos matriculados mas também pelo número de alunos 231 

que se formaram, então nosso orçamento pode cair e eu acho muito importante essa questão! 232 

Tem que preocupar com isso agora! Mas eu vejo que o governo tem investido bastante na 233 

Assistência Estudantil, houve anos em que teve corte em várias áreas, mas eles não cortaram 234 

recursos da assistência, então eu acho que o governo está preocupado em ajudar o pessoal a 235 

ter uma formação, mesmo que eles sejam carentes. 236 
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APÊNDICE J - Entrevista E7 1 

 2 

Duração da entrevista: 28m38s 3 

 4 

Na sua percepção, existem ações, por parte do MEC ou até mesmo do IF Sudeste MG, 5 

que visam à permanência do aluno e ao sucesso na conclusão do curso?  6 

Sim. O programa de Assistência Estudantil. 7 

Você acredita que o programa de AE garante a permanência e o êxito do aluno que é 8 

contemplado? Por quê? 9 

Com certeza. O valor está o mesmo há muito tempo, então, quanto mais o tempo passar não 10 

sei se esse valor vai garantir a permanência do aluno, mas eu acredito que sim, se o aluno que 11 

é de fora, que recebe uma bolsa moradia por exemplo, morar em uma república aqui perto do 12 

campus, dá para ele pagar.  13 

Na sua opinião, o que é importante levar em consideração quando se fala de 14 

desempenho acadêmico do aluno, independente ser beneficiário ou não do programa de 15 

AE? 16 

Tem que ter um critério objetivo para avaliar o desempenho acadêmico dele, e o critério que 17 

eu vejo que é mais fácil de medir é a nota e a presença dele aqui. 18 

Na sua percepção, os alunos que são beneficiados pelo programa de Assistência 19 

Estudantil têm um desempenho acadêmico satisfatório?  20 

Sabe que isso eu não sei? 21 

No IF Sudeste MG, é feito um monitoramento do desempenho acadêmico dos alunos 22 

contemplados pelo PNAES?  23 

Deveria fazer mas... Eu acredito que sim... Há falhas, mas acredito que sim... Porque às vezes 24 

o aluno até abandonou o curso e recebeu bolsa, então assim... Há falhas... Eu digo porque se 25 

ele abandonou, o controle não é tão rígido. Se o aluno abandonou o curso e recebeu bolsa é 26 

porque eles demoram a verificar se ele está presente na sala de aula, se ele está participando 27 

do curso. Eu acredito que eles utilizem o SIGA e o boca a boca para saber disso.  No caso de 28 

bolsa de Assistência Estudantil o procedimento é diferente não é? No caso de iniciação 29 

científica e esses outros tipos de bolsas, os professores têm a lista de presença dos alunos e 30 

tal... mas o aluno tem que cumprir uma carga horária de pesquisa aqui. Agora na assistência 31 

ele não tem que cumprir nada... Ele só precisa ser carente, aí eu acho que eles utilizam só o 32 

SIGA Aluno para olhar se ele continua matriculado. 33 

Você concordaria em criar algum tipo de contrapartida para o aluno beneficiado; tais 34 

como participação de projetos do campus, ou até mesmo prática de algum esporte, ou 35 

outra atividade pertinente, que possa contribuir para o crescimento profissional e 36 

pessoal do aluno? 37 

é realmente uma questão difícil... Seria interessante assim... às vezes tem algum aluno do 38 

noturno que recebe algum benefício da assistência que trabalha durante o dia e talvez não 39 

tenha disponibilidade não é? Agora se houver disponibilidade e o aluno, por exemplo, for do 40 

integral... É bom sim... Eu acho válido participar sim, de monitoria. 41 

Você sabe a quem as bolsas de assistência estudantil são destinadas no âmbito do IF 42 

Sudeste MG? 43 

Sim, para alunos em situação de carência. 44 

No âmbito do IF Sudeste MG, há editais para seleção de alunos a serem beneficiados 45 

pelo programa de AE. Como são elaborados e como são divulgados?  46 

Eles são elaborados pelo setor de Assistência Estudantil, as assistentes sociais fazem um 47 

estudo da necessidade e divulgam por meio do site e colocam no mural lá embaixo, eu acho. 48 
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Na sua opinião, o edital de seleção do programa de atendimento aos estudantes em baixa 49 

condição socioeconômica é elaborado tempestivamente, ou seja, considerando o início do 50 

período letivo? 51 

Não é. Porque às vezes o edital é lançado em abril ou maio aí lá no mês de agosto que chega o 52 

pedido de pagamento solicitando pagar o retroativo, então se fosse tempestivo não existiria 53 

essa questão do retroativo. Assim! Eu entendo que precisa esperar o aluno entrar, o semestre 54 

letivo começar, porque é a partir daí que ele vai ter acesso ao edital que ele vai vir para o 55 

campus, mas depois que começou o ano letivo e lançou o edital, eu acho que o procedimento 56 

para selecionar o aluno tinha que ser mais rápido porque do momento que ele se inscreve que 57 

é abril ou maio, até receber, que é lá para agosto ou setembro, já foi mais de meio ano e para 58 

um aluno carente, que justifica receber essa bolsa, esse tempo é muito grande. 59 

Na sua opinião, essa divulgação dá pleno conhecimento da oferta dessas bolsas a 100% 60 

dos alunos que são público alvo das ações de Assistência Estudantil?  61 

Realmente isso eu não sei dizer, eu não sei se elas vão de sala em sala para falar, mas no caso 62 

de elas não irem de sala em sala, seria legal ir não é? Porque nem todos acessam o site. Mas 63 

eu acredito que todos ficam sabendo. 64 

O edital estipula um período no qual o aluno deve entregar documentos ao campus a fim 65 

de que seja feita a análise socioeconômica pela assistente social. Durante esse período o 66 

instituto disponibiliza algum servidor ou funcionário terceirizado para ajudar no 67 

recebimento de tal documentação? 68 

Não sei te informar. Eu acho que não. Não tenho certeza! 69 

Você acredita que todos os alunos em condição de vulnerabilidade socioeconômica são 70 

contemplados pelas ações de Assistência Estudantil no IF Sudeste MG? Por quê? 71 

Eu acredito que sim, é uma crença não é? (risos) Não posso afirmar que sim, mas eu acredito 72 

que sim. Porque tem aluno que chega de carro aqui, entendeu? E a gente ouve relatos até dos 73 

próprios alunos de que eles chegam de carro aí e são contemplados, então se eles são 74 

contemplados, quem tem menos condições que eles também, não é? Isso é até uma discussão 75 

que rola aqui, porque tem aluno que chega aqui no campus de Hilux e recebe... Eu não sei te 76 

falar quem, estou te repassando o que eu ouvi, mas tem aluno que aparentemente não tem uma 77 

condição socioeconômica ruim mas que recebe o auxílio, mas isso é aparentemente! A gente 78 

só conhece a realidade olhando os documentos e é isso que as assistentes sociais fazem, não 79 

é? Aparentemente aqui, todo mundo que precisa recebe! 80 

Você concorda que na ação de assistência estudantil há dois momentos distintos: a 81 

gestão do recurso e a seleção dos alunos que serão contemplados pelas bolsas? A gestão e 82 

a seleção dos alunos são realizadas pelo mesmo profissional? 83 

É bem interligado porque eles só selecionariam os alunos com base na disponibilização do 84 

recurso, mas a gestão do recurso é prévia a essa seleção, é durante a seleção e depois! A todo 85 

momento você tem que estar ali fazendo a gestão do recurso. 86 

Você tem conhecimento de todos os processos de gestão dos recursos orçamentários 87 

desde o momento em que o orçamento é liberado até o momento em que o recurso é 88 

efetivamente enviado para o aluno, passando inclusive pela seleção do mesmo conforme 89 

edital de concessão de bolsas de assistência estudantil? 90 

Nessa parte da seleção, a parte que eu sei é quando o recurso é encaminhado pela Reitoria e a 91 

gente faz o empenho, o pessoal aqui liquida, lança os alunos no sistema e o gestor financeiro 92 

faz o pagamento. Essa parte da seleção dos alunos eu não... Assim... eu sei pelo o que eu ouço 93 

falar, mas eu nunca participei do processo, não sei como funciona, nem nunca fui lá no setor 94 

de assistência. 95 

Você tem conhecimento se houve um aumento no valor orçamentário destinado para as 96 

ações de Assistência Estudantil no decorrer dos anos? 97 



181 

 

 
 

Houve com certeza. Pelo valor que a gente recebeu de assistência. Eu entrei aqui em 2013, no 98 

início era um valor menor aí ao longo dos anos, as meninas são muito influentes na direção, as 99 

meninas da assistência, aí elas conseguiram sensibilizar o diretor e ele sempre procura 100 

conseguir o máximo de recurso para a assistência, mesmo que no final do ano a gente acabe 101 

devolvendo por problema de estimativa do valor. Mas ao longo dos anos esse valor aumentou 102 

sim. 103 

Em linhas gerais, o valor que o MEC envia para a Assistência Estudantil é suficiente 104 

para as ações desse programa no âmbito do IF Sudeste MG, bem como para atender às 105 

particularidades do campus?  106 

Se é suficiente, é uma questão bem voltada para a assistência porque elas sempre dizem que 107 

tem aluno precisando, que tem aluno que... Se você destinar aqui 1 milhão para a Assistência 108 

Estudantil elas vão falar que não atendeu, que precisa de mais. Se você destinar 2 milhões elas 109 

também vão falar que precisa de mais, então sempre vão precisar de mais apesar de que, no 110 

final do ano, a gente devolva recurso. Então, se é suficiente ou não de fato, eu acho que teria 111 

que olhar o processo e a situação caso a caso dos alunos. 112 

Você tem conhecimento de como é definida a distribuição do valor orçamentário para 113 

cada campus? 114 

Não tenho. Eu creio, é outra crença, que é pelo número de matrículas, não? Isso tudo tem 115 

haver no cálculo, não é? Leva em consideração os anos anteriores, não é? Mas um fato 116 

importante é que até 2016/2017, o valor da assistência vinha em uma ação só.  Quer dizer, ele 117 

continua vindo em uma ação só, só que antes de 2016 ele vinha em um PTRES só, vinha em 118 

uma mesma dotação, então a gente empenhava o refeitório, que é uma empresa e a empresa 119 

de recarga de transporte dos alunos, então são duas empresas, a gente empenhava tudo na 120 

mesma dotação dos alunos que recebem manutenção, moradia e tal. Só que de 2016/2017 para 121 

cá, eles separaram, você já deve ter visto lá, eles separaram em dois PTRES, eles dividiram e 122 

eu acho que assim ficou mais organizado, eles dividiram o valor da ação em dois PTRES e em 123 

um a gente empenha as empresas que são somente duas aqui e o outro para a bolsa dos alunos. 124 

Considerando o valor total da ação ele tem aumentado, mas se você for considerar só o 125 

PTRES de assistência, talvez! Não lembro de cabeça, mas depois pode até olhar. 126 

Os alunos são consultados sobre o número de bolsas ou valor das mesmas?  127 

Eu acho que não. 128 

Na sua percepção, como são definidos os valores e o quantitativo de bolsas que são 129 

ofertadas? 130 

É uma definição das assistentes sociais. Vai depender do número de alunos carentes que elas 131 

julgam ter, com base nos anos anteriores, elas devem fazer alguma pesquisa aqui no campus. 132 

Mas com questão ao valor, já faz muito tempo que o valor não aumenta, é o mesmo valor há 133 

muitos anos. 134 

Quais bolsas são liberadas anualmente e quais são liberadas pelo prazo de duração do 135 

curso? 136 

Aqui é por edital. É todo ano. O aluno que foi contemplado na moradia do ano passado tem 137 

que participar no edital desse ano para ser beneficiado novamente. 138 

Como proceder, no decorrer do período, se surgir uma necessidade emergencial de 139 

atendimento a algum aluno não contemplado pela bolsa de Assistência Estudantil? 140 

Suponha nessa questão que o processo de seleção de alunos já esteja finalizado. 141 

Eu não sei te informar também, mas como publicam dois editais por ano, a orientação, antes 142 

era republicar o mesmo edital para os alunos que não foram contemplados da primeira vez, 143 

eles participavam da republicação mas agora como são dois editais por ano, o aluno que não 144 

participar do primeiro pode participar do segundo, mas se nesse meio tempo ele ficar 145 

vulnerável, vai ter que esperar o próximo edital. 146 
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Se houvesse maior liberação de recursos orçamentários para as ações de assistência 147 

estudantil, em qual ou quais modalidades você aplicaria? 148 

Manutenção. Porque é a que envolve maior número de alunos. A moradia é só para o aluno 149 

que é de fora. Eu acho que a manutenção e bolsa transporte porque a nossa cidade é grande, 150 

muitos alunos não moram aqui perto... Tem relato de aluno que fica sem vir à aula porque não 151 

caiu o benefício do cartão dele. Tem um caso aqui que a mãe do aluno foi reclamar lá na casa 152 

do diretor. Procurou o diretor geral até na casa dele para reclamar disso. Ela não tinha 153 

condição de mandar o menino para a escola. Então tem aluno que é muito carente mesmo, eu 154 

acho que uma forma que poderia ajudar é dar mais manutenção que é R$ 200,00 hoje e 155 

também o transporte. A (bolsa) do transporte, são muitos alunos que são atendidos, mas eu 156 

não sei se são todos que precisam. 157 

O artigo 3º do Decreto 7234/2010, que dispõe sobre o PNAES, diz que o programa de 158 

Assistência Estudantil "deverá ser implementado de forma articulada com as atividades 159 

de ensino, pesquisa e extensão, visando ao atendimento de estudantes regularmente 160 

matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino 161 

superior", e no caso particular do IF Sudeste MG, que além de ofertar cursos de 162 

graduação, oferta também o ensino médio e profissional. Na sua percepção, as ações de 163 

Assistência Estudantil no âmbito do IF Sudeste MG, estão articuladas com as atividades 164 

de ensino, pesquisa e extensão?  165 

Eu penso que não. Mesmo por que, se tivesse essa articulação, existiria alguma contrapartida 166 

do aluno que recebe o benefício tipo a de participar de alguma atividade esportiva aqui no 167 

campus. Isso aí seria uma forma de integrar o ensino, pesquisa e extensão à assistência 168 

(estudantil). Mas assim, eu acredito que não, não sei ao certo. 169 

Você acredita ser importante ter uma equipe multidisciplinar vinculada às ações de AE?  170 

Com certeza. Um administrador seria interessante, alguém da parte financeira e orçamentária, 171 

até para ajudá-las nessa questão das estimativas para que elas possam estimar o valor o mais 172 

real possível e não ter o desperdício de devolver recurso. Seria importante ter aluno nessa 173 

equipe, ouvir o aluno seria legal. Conhecer o que outro faz ajudaria com certeza! Os meninos 174 

que liquidam e colocam (os dados) dos alunos no sistema eles receberam a senha do SIGA, 175 

mas nem sei se eles continuam com a senha porque deu um problema, mas eles tinham a 176 

senha para consultar os dados do aluno quando vem com problema no formulário, quando a 177 

bolsa vai para o banco e volta, eles até tiveram a senha por um período de tempo, num sei se 178 

eles continuam com ela, mas é um trabalho que era feito lá e que a gente teve acesso aqui. 179 

Mas a gente sempre oferece de elas acessarem o SIAFI, consultarem ordem bancária, 180 

consultar saldo do empenho, mas elas nunca tiveram interesse. Eu mesmo já falei que a gente 181 

poderia criar um usuário no SIAFI, mas o pessoal fica com medo de aumentar o trabalho, as 182 

responsabilidades, mas seria só para consulta mesmo, ou se tivessem interesse, colocar as 183 

listas dos alunos, elas mesmas colocarem no sistema os dados dos alunos porque às vezes 184 

volta muita bolsa e se elas tivessem acesso ao sistema elas mesmo atualizariam os dados do 185 

aluno lá. 186 

Você acredita que o número de profissionais atuantes no cargo de assistente social é 187 

suficiente?  188 

Eu acredito que é um número bom sim. Duas assistentes sociais e você poderia aumentar a 189 

quantidade de pessoas que as auxiliem, mas a questão de duas assistentes sociais, na minha 190 

percepção é um número bom. 191 

O PDI do IF Sudeste MG diz que as ações de Assistência Estudantil são eficientes. Você 192 

concorda com essa afirmação?  193 

A assistente social pode responder com mais propriedade, mas teria que avaliar se todos os 194 

alunos que precisam são atendidos, mas é isso... Deveria ser feito um cálculo direitinho de 195 
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quantos alunos são atendidos, o recurso, qual o tamanho da lista de espera, qual o valor que 196 

foi devolvido no final do ano. 197 

Hoje, há um software de gestão do Programa de Assistência Estudantil que permita 198 

facilitar o seu trabalho, inclusive avaliar o programa de assistência estudantil?  199 

Software para avaliar eu não sei te falar, mas para solicitar e gerir os alunos que são 200 

beneficiados e fazer a solicitação todo mês, elas tem sim um software lá, pois a menina que 201 

trabalha com elas e que inclusive faz as solicitações para nós disse que o professor fez para 202 

elas. Lá elas cadastram os alunos, os dados, tudo nesse programinha, para depois imprimir as 203 

tabelas, mas para análise dos documentos, eu não sei. 204 

O que você melhoraria no programa de Assistência Estudantil do IF Sudeste MG?  205 

eu teria que conhecer mais a realidade delas, o trabalho delas e as necessidades delas porque 206 

às vezes muitas dessas falhas que a gente comentou é por conta do tamanho da equipe, é por 207 

conta de alguma deficiência lá no setor, mas talvez a carência de servidor lá, não sei... A 208 

questão do software, talvez se houvesse um iria melhorar muito o trabalho delas. 209 

Na sua percepção, quais indicadores são importantes na avaliação o programa de 210 

Assistência Estudantil no âmbito do IF Sudeste MG? 211 

Quantidade de alunos atendidos... Eu acho que deveria ter um banco de dados assim: 212 

quantidade de alunos matriculados, quantidade de alunos em condição de vulnerabilidade e 213 

depois a quantidade de alunos atendidos. Porque a relação entre o percentual de alunos 214 

atendidos e aqueles vulneráveis é que vai indicar quantos ficaram de fora, se todos foram 215 

atendidos de fato! Mas elas devem ter isso lá com certeza... Pelo menos eu acredito que sim! 216 
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APÊNDICE K - Entrevista E8 1 

 2 

Duração da entrevista: 19m51s 3 

 4 

Na sua percepção, existem ações, por parte do MEC ou até mesmo do IF Sudeste MG, 5 

que visam à permanência do aluno e ao sucesso na conclusão do curso? Se sim, poderia 6 

citar algumas?  7 

Aqui sim. Então... As meninas correm muito atrás, o que eu vejo é que elas correm muito 8 

atrás dos meninos principalmente dos mais pobres, principalmente daqueles que as meninas 9 

batem os olhos neles e vê que o menino precisa, entendeu? Então assim, tenta... Até coisas 10 

que não podem fazer elas fazem... Xerocar para o menino aqui, sabe? Porque falam que tem 11 

que trazer as coisas todas prontas? Elas correm e arrumam tudo aqui para o menino não 12 

perder, sabe? Então elas pegam o menino no laço. Sabe aqueles meninos bobinhos que não 13 

entendem bulhufas de nada? Então, praticamente elas fazem os negócios para ele para o 14 

menino não perder, sabe?  15 

E tudo isso dentro do programa de Assistência Estudantil, não é? 16 

Isso, isso tudo (o que foi dito) dentro das bolsas de AE. 17 

Você acredita que o programa de AE garante a permanência e o êxito do aluno que é 18 

contemplado?  19 

Garantir eu não vou dizer que garante, não é? Mas assim, que ajuda muito, ajuda! Porque uma 20 

comida a R$2,00, para um menino que não tem nada, ganha uma bolsa de R$ 200,00, ele 21 

ganha o transporte para poder vir para cá! Tipo assim, se não estuda, é vagabundo, você não 22 

estuda é porque não quis! Então garantir eu não vou dizer que garante, mas, é... Fomentar, não 23 

é? A permanência, dar plenas condições para ele freqüentar, aí sim! O que vai ficar 24 

dependendo é a parte do próprio aluno e da família, não é? Porque a escola garante sim, na 25 

minha opinião! 26 

Na sua opinião, o que é importante levar em consideração quando se fala de 27 

desempenho acadêmico do aluno, independente ser beneficiário ou não do programa de 28 

AE? 29 

O que eu acho ser importante é a frequência do aluno, a participação nas aulas que aí vai ser 30 

um conceito por parte do professor e logicamente as notas. 31 

Na sua percepção, os alunos que são beneficiados pelo programa de Assistência 32 

Estudantil têm um desempenho acadêmico satisfatório?  33 

Não sei te responder. 34 

No IF Sudeste MG, é feito um monitoramento do desempenho acadêmico dos alunos 35 

contemplados pelo PNAES?  36 

Também não sei te responder. 37 

Você concordaria em criar algum tipo de contrapartida para o aluno beneficiado; tais 38 

como participação de projetos do campus, ou até mesmo prática de algum esporte, ou 39 

outra atividade pertinente, que possa contribuir para o crescimento profissional e 40 

pessoal do aluno? 41 

Eu discordo! Eu acho que não, eu acho que a contrapartida que tem que ser criada é exigir do 42 

aluno que ele venha à escola e as notas. Porque se você exige alguma coisa do aluno, às vezes 43 

esse aluno trabalha para poder ajudar em casa, então se você exigir que ele fique mais tempo 44 

aqui na escola, você na verdade ao invés de oportunizar mais renda para ele, você pode estar 45 

atrapalhando o ganho de renda da família. Às vezes ele ajuda então teria que ser alguma coisa 46 

no tempo em que ele está aqui, entendeu? Nada extra! Nada que ele fique mais tempo aqui, na 47 

minha opinião. 48 

As bolsas de assistência estudantil são destinadas para quem no IF Sudeste MG? 49 
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É para os alunos de baixa renda. Classificados de acordo com as especificações do edital que 50 

é lançado. O aluno enquadra aí ele vai entrar para ser beneficiado. 51 

No âmbito do IF Sudeste MG, há editais para seleção de alunos a serem beneficiados 52 

pelo programa de AE. Como são elaborados e como são divulgados?  53 

Eu não sei te falar, me parece que são dois editais por ano, mas eu não tenho certeza e 54 

também não sei como é elaborado não. É feito lá por elas e não sei no que se baseia não. 55 

Na sua opinião, o edital de seleção do programa de atendimento aos estudantes em baixa 56 

condição socioeconômica é elaborado tempestivamente, ou seja, considerando o início do 57 

período letivo? 58 

Não sei te dizer. 59 

Na sua opinião, essa divulgação dá pleno conhecimento da oferta dessas bolsas a 100% 60 

dos alunos que são público alvo das ações de AE? 61 

Eu acho que sim porque hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, é divulgado no site, é 62 

divulgado nos quadros de aviso, passam na sala divulgando, então sim, é dada bastante 63 

divulgação sim. 64 

O edital estipula um período no qual o aluno deve entregar documentos ao campus a fim 65 

de que seja feita a análise socioeconômica pela assistente social. Durante esse período o 66 

instituto disponibiliza algum servidor ou funcionário terceirizado para ajudar no 67 

recebimento de tal documentação? 68 

Também não sei te responder. 69 

No campus você acredita que todos os alunos em condição de vulnerabilidade 70 

socioeconômica são contemplados pelas ações de Assistência Estudantil ou há uma fila 71 

de espera? 72 

Não sei te responder essa pergunta. 73 

Você concorda que na ação de assistência estudantil há dois momentos distintos: a 74 

gestão do recurso e a seleção dos alunos que serão contemplados pelas bolsas? A gestão e 75 

a seleção dos alunos são realizadas pelo mesmo profissional? 76 

Olha eu acho que se mistura. Por que! Porque por mais que a gente tenha verba para aquilo, 77 

você vai aplicar essa verba a partir do momento que tenha alunos contemplados, entendeu? 78 

Então eu acho que não é muito distinto não. É mais junto. 79 

Você tem conhecimento de todos os processos de gestão dos recursos orçamentários 80 

desde o momento em que o orçamento é liberado até o momento em que o recurso é 81 

efetivamente enviado para o aluno, passando inclusive pela seleção do mesmo conforme 82 

edital de concessão de bolsas de assistência estudantil? 83 

Não tenho conhecimento do processo todo. 84 

Você tem conhecimento se houve um aumento no valor orçamentário destinado para as 85 

ações de Assistência Estudantil no decorrer dos anos? 86 

Eu tenho conhecimento que o valor vem caindo. Eu acompanho pelo orçamento que a gente 87 

vê aqui. E eu vejo o pessoal comentando também que a verba da assistência deu uma 88 

minguada, mas assim, eu não acompanho assim de perto, no lançamento, conferindo números. 89 

É o que eu vejo é o que o pessoal comenta também. E outra coisa, eu não sei se o recurso está 90 

escasso porque está diminuindo ou se é porque os alunos estão... Tendo maior demanda, 91 

porque aí está tendo maior demanda, o recurso não está sendo suficiente. Não sei te falar não. 92 

Em linhas gerais, o valor que o MEC envia para a Assistência Estudantil é suficiente 93 

para as ações desse programa no âmbito do IF Sudeste MG, bem como para atender às 94 

particularidades do campus? Por quê? 95 

Então, esses dois anos que eu presenciei, não foi suficiente porque a assistência estudantil 96 

teve que pegar recurso de custeio para conseguir acabar de pagar um edital, entendeu? Foi 97 

pouco mas precisou, até não é correto fazer isso mas era fim de ano, faltando R$ 400,00 e se 98 
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não pagar, o menino ai ficar sem receber, então aí pagou, entendeu? Usou o recurso (de 99 

custeio) para poder ajudar. 100 

Você tem conhecimento de como é definida a distribuição do valor orçamentário para 101 

cada campus? 102 

Eu creio que seja baseado no número de alunos, mas eu não tenho certeza. 103 

Os alunos são consultados sobre o número de bolsas ou valor das mesmas? Por quê? 104 

Não sei te falar. 105 

Na sua percepção, como são definidos os valores e o quantitativo de bolsas que são 106 

ofertadas? 107 

Eu também não vou poder te ajudar, não sei te dizer! 108 

Você saberia me dizer quanto tempo se passa, em média, desde a abertura do prazo 109 

para inscrição do programa de assistência estudantil até o dia em que o aluno recebe a 110 

bolsa? 111 

Também não. 112 

Se houvesse maior liberação de recursos orçamentários para as ações de assistência 113 

estudantil, em qual ou quais modalidades você aplicaria? 114 

Olha eu acho que na alimentação, sabe? Com certeza a alimentação. 115 

O artigo 3º do Decreto 7234/2010, que dispõe sobre o PNAES, diz que o programa de 116 

Assistência Estudantil "deverá ser implementado de forma articulada com as atividades 117 

de ensino, pesquisa e extensão, visando ao atendimento de estudantes regularmente 118 

matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino 119 

superior", e no caso particular do IF Sudeste MG, que além de ofertar cursos de 120 

graduação, oferta também o ensino médio e profissional. Na sua percepção, as ações de 121 

Assistência Estudantil no âmbito do IF Sudeste MG, estão articuladas com as atividades 122 

de ensino, pesquisa e extensão? 123 

Eu não sabia disso que você está me dizendo. Eu acho que não tem não. 124 

Você acredita ser importante ter uma equipe multidisciplinar vinculada às ações de AE? 125 

Por quê?  126 

Com certeza. Até para poder atender isso que você está me dizendo do decreto. 127 

Quais profissionais, além das Assistentes Sociais, seriam importantes para compor essa 128 

equipe multidisciplinar? 129 

Aqui no campus, tem as assistentes sociais, tem uma pedagoga e uma psicóloga e o intérprete 130 

de libras. Aqui tem essas pessoas, eu acho importante. 131 

Você acredita que o número de profissionais atuantes no cargo de assistente social é 132 

suficiente? Por quê? 133 

Eu acho que deveria ter pelo menos 2. 134 

O PDI do IF Sudeste MG diz que as ações de Assistência Estudantil são eficientes. Você 135 

concorda com essa afirmação? Por quê? 136 

Eu concordo. Porque o que eu vejo aqui, o que está sendo liberado, a Assistência Estudantil 137 

faz um bom trabalho de realmente buscar aquele menino que mais precisa receber o recurso, 138 

sabe? Então eu acho que é valido por causa disso, eles tentam fiscalizar ao máximo, para ver 139 

se está sendo pago realmente para quem merece, entendeu? 140 

Hoje, há um software de gestão do Programa de Assistência Estudantil que permita 141 

facilitar o trabalho, inclusive avaliar o programa de assistência estudantil? E se não 142 

houver, você acredita que a implantação de um sistema ajudaria a desenvolver de forma 143 

mais eficaz o seu trabalho? 144 

Não sei, mas eu creio que não tem. Ouvi até falar do SIG, mas para gerenciar documentação, 145 

não sei te falar. 146 

O que você melhoraria no programa de Assistência Estudantil do IF Sudeste MG?  147 

Eu exigiria uma contrapartida dos alunos em termos de nota, em termos de freqüência. 148 
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O que você não mexeria no programa de Assistência Estudantil do IF Sudeste MG por 149 

considerar que funciona perfeitamente?  150 

Não mexeria na questão da renda. 151 

Há algo que você extinguiria no programa de Assistência Estudantil por considerar que 152 

sua não execução não faria falta em momento algum? 153 

Eu excluiria a necessidade de o aluno abrir conta, eu acho que os pagamentos poderiam ser 154 

realizados por meio de ordem de pagamento e o menino ir na boca do caixa receber o 155 

dinheiro. Porque dá muito problema a questão da conta bancária. O menino não sabe mexer, o 156 

menino abre a conta por conta daquilo, o pagamento volta, dá uma confusão danada, 157 

entendeu? O banco fica de cara feia porque o menino abre uma conta a mais que não está 158 

rendendo nada para ele... Então assim, é um transtorno desnecessário.    159 

No âmbito do IF Sudeste MG, a avaliação do programa de Assistência Estudantil é 160 

realizada?  161 

Tem avaliação? Não existe. 162 

Na sua percepção, quais indicadores são importantes na avaliação o programa de 163 

Assistência Estudantil no âmbito do IF Sudeste MG? 164 

Eu acho que o principal indicador é a frequência e o rendimento escolar do aluno, entendeu? 165 

Porque o aluno está sendo assistido ali e ele tem que dar essa contrapartida, e essa 166 

contrapartida é esse rendimento dele, tanto em termos de nota quanto em termos de frequência 167 

nas aulas. Agora assim, questão de projetos de extensão, de projetos extras é aquilo que eu 168 

falei anteriormente, eu acho que exigir isso é complicado porque tem casos de alunos que 169 

demandam tempo para poderem estar ajudando a família e não podem estar ficando muito 170 

aqui. Então eu acho que os indicadores seriam esses mesmos, é a bolsa que ele recebe, mas o 171 

que ele está rendendo em termos de nota em termos de frequência e também se o aluno 172 

formou, se o aluno concluiu o curso. 173 
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ANEXO A - Informações E-SIC Campus Barbacena 
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ANEXO B - Informações E-SIC Campus Rio Pomba 
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ANEXO C - Informações E-SIC Campus Santos Dumont 
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ANEXO D - Informações E-SIC Campus São João del-Rei 
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ANEXO E - Informações E-SIC Campus Muriaé 
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ANEXO F - Informações E-SIC Campus Juiz de Fora 
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ANEXO G - Informações E-SIC EAD Campus Barbacena e Campus Muriaé

 

 


