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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo refletir sobre o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES), analisando suas principais propostas e alcances na 
Universidade Federal Fluminense (UFF) Campos, através do trabalho desenvolvido 
pela Coordenação de Assistência Estudantil (CAES). Assim, apresenta uma análise 
sobre a política de assistência estudantil no ensino superior público. Seu 
desenvolvimento histórico, sua politização como resultado da reestruturação das 
universidades a partir dos anos 2000, enfatizando as ações realizadas na UFF da 
unidade de Campos dos Goytacazes. Dados extraídos de registros diários de 
atendimento, apontam para a expressiva demanda de estudantes com insuficiência 
de recursos financeiros, e a necessidade da implementação do PNAES, com vistas 
a possibilitar melhor desempenho e permanência dos estudantes da rede pública 
de ensino superior no Brasil. Também, demonstra-se o trabalho que é desenvolvido 
na UFF no atendimento direto e indireto de seus estudantes, através do setor da 
CAES. Buscou-se ainda, discutir e refletir sobre o trabalho realizado pelas 
assistentes sociais junto à política de educação superior. Nesse sentido, são 
apresentadas as ações que são desenvolvidas, suas principais demandas, e por 
fim, os limites e alcances possíveis na sua atuação sob a luz do PNAES. 

Palavras chave: Assistência Estudantil; Educação Superior; Política Pública; 

Serviço Social; Programa Nacional de Assistência Estudantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This study aims to reflect on the National Student Assistance Program (PNAES), 
analyzing its main proposals and scope at the Fluminense Federal University (UFF) 
Campos, through the work developed by the Student Assistance Coordination (CAES). 
Thus, it presents an analysis of the student assistance policy in public higher education. 
Its historical development, its politicization as a result of the restructuring of universities 
since the 2000s, emphasizing the actions carried out at the Campos dos Goytacazes 
unit's UFF. Data extracted from daily attendance records point to the significant demand 
of students with insufficient financial resources, and the need to implement the PNAES, 
in order to enable better performance and permanence of students from public higher 
education in Brazil. Also, it demonstrates the work that is developed at UFF in the direct 
and indirect care of its students, through the CAES sector. It was also sought to discuss 
and reflect on the work done by social workers with the policy of higher education. In this 
sense, the actions that are developed, their main demands are presented, and finally, the 
limits and possible ranges in their performance under the light of PNAES. 

Key words: Student Assistance; College education; Public policy; Social service; National 

Student Assistance Program. 
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Introdução 
 

 

A Política de Assistência Estudantil desenvolvida pela Coordenação de 

Assistência Estudantil (CAES) está vinculada ao PNAES que tem por objetivo ampliar as 

condições de acesso, permanência e de conclusão dos estudantes que estão em 

situação de vulnerabilidade social, e propõe então minimizar as desigualdades sociais e 

regionais no processo de formação e contribuir para a promoção da inclusão social pela 

educação (BRASIL, 2010). 

O foco deste programa é atender prioritariamente, estudantes oriundos da rede 

pública de educação básica e cuja família tenha a renda per capta de até um salário 

mínimo e meio. As ações do PNAES estão relacionadas diretamente com a importância 

do trabalho profissional de assistente social nas universidades públicas federais, pois 

trabalham para viabilizar condições de igualdade e garantia dos direitos sociais no acesso 

e na permanência de estudantes.  

As ações desenvolvidas pela CAES/UFF estão voltadas para orientação, 

divulgação e organização dos processos de viabilização de bolsas e auxílios, 

encaminhamentos internos e externos, demandas relacionadas à saúde mental, 

orientações gerais dentre outras ações demandadas ou identificadas. 

A assistência estudantil tem sido então reconhecida pelo trabalho desenvolvido 

no que concerne às bolsas de apoio financeiro, destinada aos estudantes oriundos de 

camadas populares mais empobrecidas. A experiência empírica demonstrou que, para 

esses estudantes, o auxílio financeiro proporcionado por essas bolsas é indispensável 

para a sua permanência no sistema de ensino superior. Porém o perfil do estudante que 

procura o setor desde o processo de acolhimento, já sinaliza situação de extrema 

vulnerabilidade social e econômica, com destaque importante ao estudante que vem de 

outras regiões do país, caracterizando assim num agravamento das necessidades de 

bem-estar físico, mental e social. 

O processo se intensifica a partir da ampliação do acesso dos estudantes 

cotistas, que por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) para testar o nível de aprendizado dos 
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estudantes que concluíram o ensino médio no Brasil, e passou a ser o meio de acesso 

aos cursos de graduação na UFF. 

O presente estudo objetiva demonstrar o desenvolvimento dos programas de 

assistência aos estudantes na UFF Campos, no ano de 2018 e discutir os desafios 

profissionais para este campo. O referido trabalho discorre sobre a trajetória do Ensino 

Superior no Brasil, bem como aborda a significância das Políticas de Assistência 

Estudantil como mecanismos para a melhoria da qualidade do ensino. Para materializar 

o presente estudo foi desenvolvido pesquisa qualitativa, por meio de pesquisas 

bibliográficas em livros, artigos, leis e decretos, sites da internet e também um conjunto 

de dados extraídos de relatórios estatísticos de atendimento diário fornecidos pela CAES 

da UFF, observando as exigências éticas e técnicas para coleta e tratamento dos dados 

empíricos.  

A relevância desse debate se justifica pela identificação das dificuldades que 

envolvem questões de permanência nos espaços da UFF Campos, sendo percebido  a 

incompatibilidade de tempo entre os estudos e a urgência em sanar necessidades como 

alimentação, moradia, transporte e material didático. 

Na UFF Campos, por meio da CAES, tais expressões apresentam nítidas 

situações de demandas de ordem social do estudante, pois o aumento do número de 

cotas que facilitou o ingresso, não foi compatível e/ou suficiente ao investimento 

destinado às bolsas e auxílios dos programas de assistência a estes estudantes. 

Este estudo, portanto, pretende demonstrar como estão sendo desenvolvidos os 

programas de assistência aos estudantes na UFF Campos, a partir da identificação das 

principais demandas apresentadas pelos estudantes. 

Neste sentido, objetiva-se ressaltar a relevância da política de atendimento 

estudantil no âmbito do Ensino Superior como forma de enfatizar a importância que o 

trabalho desenvolvido pela Assistência Estudantil representa no desempenho acadêmico 

dos estudantes beneficiados com auxílios e/ou bolsas na unidade da UFF Campos.  

Para tanto, o estudo esta dividido em dois capítulos, o primeiro versa sobre o 

contexto histórico da Assistência Estudantil no Brasil, a sua trajetória, e as primeiras 

iniciativas vinculadas às alterações ocorridas no ensino superior público brasileiro. Mostra 
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que essa trajetória é atravessada por debates e discussões desenvolvidas por diferentes 

atores sociais que estão envolvidos nesse processo, nos diferentes contextos sócio 

históricos em que a Assistência Estudantil foi abordada, e a forma que foi adquirindo 

diversos sentidos e suscitando diferentes posicionamentos quanto a sua implementação 

até ser institucionalizada como política pública. 

O segundo capítulo discorre sobre Coordenação de Assistência Estudantil 

(CAES) que se encontra na Universidade Federal Fluminense, na unidade de Campos. 

Como um espaço de acolhimento, orientação social e encaminhamento dos estudantes 

da UFF, toma como referência recursos disponíveis na própria Universidade, como os 

Auxílios e Bolsas de Assistência Estudantil, assim como os da rede sócio assistencial do 

município, que podem ser conhecidos e acessados por meio de Atendimento Social. Em 

seguida é discutido sobre as atividades desenvolvidas, suas principais demandas, 

alcances e limites de atuação. 
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1 O contexto histórico da assistência estudantil no Brasil 

 

 

Ao considerar o objetivo deste estudo, pode-se indagar a maneira com que a 

assistência estudantil interfere nas questões que envolvem o acesso, permanência e 

conclusão do ensino superior da rede pública brasileira, por estudantes provenientes das 

frações mais subalternas da classe trabalhadora. Dentre as demandas, vale destacar: à 

desigualdade social, associada com a vulnerabilidade e dificuldade financeira do 

estudante em situação de pobreza, que se encontra diante do dilema entre a realização 

do ingresso no curso superior e a necessidade direta de trabalhar. Para compreendermos 

como essa discussão está atrelada à realidade socioeconômica do jovem brasileiro, se 

faz necessário o levantamento do processo histórico e político da assistência estudantil 

no Brasil, afim de reconstruir a historicidade e o percurso dos debates e lutas que 

materializam as políticas de assistência estudantil. 

A regulamentação da assistência estudantil no âmbito do governo federal, 

admitindo-a como uma política pública, é um fato relativamente recente na realidade 

brasileira, regulamentada em 2010, pelo Decreto 7.234. Ao contrário do que corre no 

senso comum, a assistência estudantil não nasce com a expansão das universidades e 

institutos, ela é anterior. As discussões e debates acerca do tema surgiram no transcorrer 

das primeiras décadas do século XX, suas origens são notadas a partir do período de 

criação das primeiras universidades brasileiras, por volta de 1930.. As primeiras ações 

nascem a partir de movimentos sociais de estudantes do ensino público superior que já 

apontavam a dificuldade de estudar devido à necessidade de amparo para a alimentação 

e moradia. 

A trajetória da assistência estudantil no Brasil, registra as primeiras iniciativas de 

assistência acompanhando ao movimento de modernização do ensino superior da 

década de 1930 até a sua vinculação ao Movimento de Reforma Universitária de 1968 

(FERNANDES, 1975). 

 
Uma importante ação de assistência prestada ao estudante nesse momento foi a 
abertura da Casa do Estudante do Brasil, a qual se estabeleceu no Rio de Janeiro 
no início dos anos de 1930, com o objetivo de auxiliar os estudantes com maiores 
dificuldades econômicas. Consistia num casarão de três andares acoplado a um 
restaurante popular que recebeu grandes doações por parte do Governo Federal 
durante a Era Vargas (DUTRA; SANTOS, 2017 p.150). 
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A percepção da necessidade de assistência aos estudantes de formação superior 

no país vai tomando forma e sendo perceptível a partir das transformações sociopolíticas 

e históricas desde então. E apesar de o início dessa trajetória se manifestar de forma 

muito seletiva e pontual, já expressava muito em seu significado, ao entendermos como 

o ponto de partida para que todas as outras ações fossem surgindo até tomar forma de 

política pública. 

O fortalecimento da politização dos estudantes de curso superior da rede pública 

de ensino no Brasil, propiciou a esses estudantes formarem organizações específicas 

com o objetivo de fomentar os debates em volta do tema, como por exemplo a União 

Nacional dos Estudantes (UNE), em dezembro de 1938. Além disso propiciou também o 

surgimento de grupos que divergiam suas ideais e propostas abrilhantando ainda mais o 

debate em torno das necessidades da assistência estudantil, o que resultou no 

fortalecimento dessa entidade fortemente representativa. 

Araújo e Bezerra contribuem para o debate ao sinalizar que: 

 

Apesar de atualmente a assistência ao estudante assumir papel de centralidade 
para o Estado brasileiro na estratégia de combate às desigualdades sociais e 
regionais através da democratização da Educação Superior (MEC, 2013), cabe 
destacar que esse espaço foi conquistado, resultado de intensas lutas sociais, 
encabeçadas principalmente pelo movimento estudantil, organizado pela União 
Nacional dos Estudantes (UNE), e pelo Fórum Nacional de Pró-reitores de 
Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace). Essas constituem as principais 
entidades engajadas na luta por uma assistência estudantil como direito social e 
como política pública (ARAÚJO; BEZERRA, 2015, p.149). 

 

Durante as décadas 1940 a 1960, no âmbito dos movimentos universitários, as 

reivindicações pela reestruturação do sistema de ensino superior brasileiro alcançaram 

novas dimensões. Vale destacar que não se pode desvincular a assistência estudantil 

dos movimentos sociais em prol da educação brasileira. 

A reestruturação do sistema de ensino superior no Brasil, atravessou expressivos 

episódios políticos, mais especificamente durante os anos de 1950, como a crise do 

Governo Vargas e seu suicídio em 1954, a eleição de Juscelino Kubitschek em 1956, a 

renúncia de Jânio Quadros em 1961, e a turbulência acerca da posse do vice João 

Goulart. A essa altura os grupos conservadores, entre eles, os militares tentavam 

intimidar e coibir as ações da UNE que seguia defendendo transformações sociais 

profundas no país, entre elas a reforma universitária para ampliar o acesso da sociedade 

à educação superior pública. 
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Contudo, a UNE perde sua legalidade durante o regime militar, e passa a atuar 

na “ilegalidade” devido as repressões ao movimento. Um pouco mais adiante, final dos 

anos de 1970 para início de 1980, com o enfraquecimento da ditadura e o processo de 

redemocratização, as pautas sobre a assistência estudantil retomam aos poucos a sua 

importância na agenda pública e começa-se um novo embate: a luta contra o 

neoliberalismo e a privatização, ou seja, contra a mercantilização da educação superior 

brasileira. 

A redemocratização do Estado Brasileiro teve seu início com a instalação da 

Assembleia Constituinte em 1985 e se efetiva com a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que ratificou pela primeira vez na história 

brasileira não só direitos políticos e civis, mas a regulamentação de direitos sociais. 

Diante do cenário do período, é impossível ignorar determinações contraditórias no nosso 

país, que abrem uma distância entre o que é assegurado por Lei e sua materialização. 

Mesmo assim, não impossibilitou o aprofundamento das discussões e medidas em torno 

da democratização do acesso e permanência nas universidades, ao contrário tornou-se 

o clima favorável a construção desse debate (DUTRA; SANTOS, 2017). 

A trajetória da assistência estudantil é atravessada por debates e discussões 

desenvolvidas pelos diferentes atores sociais envolvidos em sua construção, que são: 

docentes, gestores, profissionais, Estado e principalmente os próprios estudantes, nos 

diferentes contextos sócio históricos em que tem sido abordada, e por isso vai adquirindo 

diversos sentidos e suscitando diferentes posicionamentos quanto a sua implementação. 

 

Ao longo de toda a criação e desenvolvimento político, econômico e social das 
universidades no Brasil, através de alguns segmentos sociais, da base estudantil, 
os docentes e representantes do sistema educacional travaram várias lutas e 
embates para a conquista da educação com qualidade e melhoria do ensino 
público. Uma delas foi assegurar a assistência estudantil, significando um avanço 
no acesso à universidade (BARBOSA, 2009, p. 62). 

 

Desde a redemocratização, diferentes projetos de assistência ao estudante no 

espaço universitário têm sido propostos, os quais puderam trazer importantes 

implicações para as formas adotadas para sua operacionalização nas Instituições de 

Ensino Superior. E dentre os veículos que possibilitaram essa discussão mais ampliada, 

pode-se destacar a criação do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários 

e Estudantis (FONAPRACE), criado em 1987, composto por pró-reitores, sub-reitores e 

decanos responsáveis pelos temas comunitários e estudantis das universidades federais. 
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O Fonaprace tem como finalidade traçar o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes 

da graduação pública federal. E a partir desse diagnóstico, foi possível formular diretrizes 

e políticas públicas de atendimento aos universitários e de defesa da educação pública, 

gratuita com qualidade acadêmica e científica (FONAPRACE, 2012). A democratização 

de oportunidades de acesso e permanência aos diversos níveis de ensino, principalmente 

à educação superior, avançou num movimento contraditório que contribui, ao mesmo 

tempo, para fomentar o sistema capitalista a partir da formação e qualificação profissional 

dos indivíduos para o ingresso ao mercado de trabalho, e também para redução das 

desigualdades sociais e regionais, tornando assim um instrumento de construção da 

cidadania e de consolidação da democracia. 

O que se pode perceber então é que apesar de os aspectos socioeconômicos 

dos estudantes de curso superior, emergirem reconhecimento de sua necessidade e 

importância considerando principalmente a realidade da sociedade brasileira, ainda é um 

campo que vai atravessar muitos embates na transição dos anos 1990 para os anos 

2000, colocando a assistência estudantil como um campo de disputas a ser consolidado 

enquanto uma política pública. 

Segundo Arão e Gomes (2015, p.6) “na década de 1990 a educação superior 

sofre influencias da política econômica de Fernando Henrique Cardoso. A partir do 

receituário neoliberal as universidades públicas são sucateadas enquanto há uma 

expansão do ensino superior privado”. E nesse momento há uma forte ausência de ações 

efetivas no sentido da materialização das ações em torno da assistência estudantil no 

país. 

Conforme é afirmado pelo Fonaprace (2012), a assistência estudantil contempla 

o conjunto de ações desenvolvidas no interior da política de educação cuja finalidade é a 

de contribuir para o provimento das condições (materiais e imateriais) necessárias à 

permanência dos estudantes nas instituições educacionais.  

Como condições materiais pode-se destacar as condições financeiras que 

interferem diretamente na necessidade de alimentação, moradia, locomoção, saúde, e 

etc. Por sua vez, as condições imateriais, extremamente importantes nesse processo de 

construção, se manifestam por meio de ações que caracterizam-se por política pública, 

que visa à possibilidade de o estudante de graduação superior pública ter uma formação 

acadêmica sólida, com acesso integro à informação e cultura, que lhe permita a formação 

profissional competente, tendo como parâmetro uma política de assistência estudantil 
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que crie oportunidades e garanta direitos sociais, diminuindo as desigualdades e 

minimizando as diferenças no desempenho acadêmico. 

As análises de Arão e Gomes (2015, p.6), ressaltam que: 

 

Embora saibamos que a assistência estudantil não apareça como a “salvadora” 
de todas as questões estudantis, reconhecemos que sua realização nas 
instituições de ensino superior traz para os estudantes uma nova perspectiva de 
realidade acadêmica, dando-lhes possibilidades de permanecerem e concluírem 
a graduação e amenizando as dificuldades que perpassam a vida universitária. 

 

O movimento estudantil, como já foi dito é uma série de apoios concedidos aos 

estudantes para permanência na instituição de ensino superior, com objetivo de viabilizar 

a igualdade de oportunidades entre os estudantes e contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico, a partir de medidas que busquem combater situações de 

repetência e evasão. Esse objetivo vai ganhando respostas positivas ao se considerar 

que alcança destaque novamente no século XXI, nas suas reivindicações, com maior 

participação da sociedade brasileira, que aumenta assim seu volume e torna conhecida 

a necessidade de sua institucionalização enquanto política pública de educação. 

O acesso à educação é um dos fatores determinantes no desenvolvimento de 

um povo. No Brasil, há esforços para ampliar os índices de escolarização em todos os 

níveis. Apesar dos desafios ainda serem grandes, o desenvolvimento brasileiro na 

educação superior já é reconhecido ou bem perceptível, pois mesmo em meio a falta de 

recursos financeiros e/ou tempo para estudar de um grande número de jovens e adultos 

brasileiros, suas perspectivas de formação superior tem alcançado novas perspectivas. 

Em continuidade ao debate, será exposto no próximo tópico do capítulo, a 

evolução da assistência estudantil, bem como a força e importância que o tema 

impulsionou a partir dos anos 2000, sua estruturação enquanto política pública de 

educação superior brasileira, e o processo de reestruturação e expansão das 

universidades públicas no país. 

 

 

 

1.1 Reestruturação e expansão das Universidades Públicas no Brasil: o 
Programa Nacional de Assistência Estudantil enquanto política 
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Ao se pensar em nível de formação superior no Brasil, percebe-se que o acesso 

ainda é restrito ao analisar todos os grupos sociais que compõem  essa sociedade, por 

mais medidas de incentivo que tenha sido debatido e alcançado até hoje como: ampliação 

do número de universidades e de vagas, política de cotas, bolsas de estudos e etc. E 

isso acontece porque até pouco tempo seria impossível, para uma pessoa de situação 

de baixa renda, cursar um ensino superior no país. 

No entanto, a educação superior caminhou em direção à democratização do 

acesso e se expandiu significativamente. Há esforços governamentais para ampliação 

de vagas nas universidades públicas e facilitar o acesso nas instituições privadas e 

programas como o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) 

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Programa de Financiamento 

Estudantil (FIES) que são instrumentos utilizados para essa mudança. As cotas, bolsas 

e sistemas de financiamento estudantil estimulam a busca pela formação superior no 

país, mas a principal motivação para esse crescimento por educação certamente é a 

preocupação com uma melhor inserção no mercado de trabalho e consequentemente 

com a mudança familiar e retorno financeiro. 

A expansão das universidades brasileiras fez com que a oferta de vagas 

aumentasse significativamente no ensino superior. Com o crescimento do número de 

vagas, atrelada à política de cotas, houve alterações do perfil socioeconômico, cultural e 

educacional dos estudantes que ingressam no ensino superior e, consequentemente, a 

questão da permanência destes nas universidades públicas tornaram-se relevantes, haja 

visto que a democratização do ensino superior trouxe para as universidades públicas 

estudantes que antes não tinham acesso a este nível de ensino devido a sua situação 

socioeconômica.  

Não se pode negar que a partir da década de 2000 a política educacional no 

ensino superior ganhou mais atenção, oportunizando acesso e permanência àqueles que 

nunca antes haviam cogitado o ingresso neste nível de ensino. Dessa forma concluímos 

que atrelada a uma política social, a assistência estudantil tem desempenhado duplo 

papel, garantindo ao mesmo tempo o acesso e a permanência dos estudantes, mas ainda 

reproduzido no cotidiano desses estudantes, a necessidade de apoio Estatal. 

Santos e Marafon (2016. p 411) demarcam esse período e acrescentam que: 
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Sem dúvidas, os processos democratizantes mais amplos da educação superior 
brasileira ocorreram a partir de 2003, com os governos de Luiz Inácio Lula da 
Silva (2003-2010) e continuaram no primeiro governo de Dilma Rousseff (2011-
2014), com a expansão da oferta de vagas, a construção de novas universidades 
públicas, a criação de cotas étnico-raciais e sociais e a implantação do PNAES. 
Cabe destacar que estas ações ocorrem concomitantemente à destituição de 
direitos sociais, focalização e monetarização das políticas de cunho neoliberal e 
neodesenvolvimentista. 

 

 

Embora no Brasil já houvesse considerável número de universidades públicas, 

nesse período, foi somente com a criação e institucionalização do PNAES e do REUNI 

que, foi possível para os filhos da classe trabalhadora não só o ingresso nesses espaços 

educacional, mas tornou possível sua permanência. 

O PNAES instituído em âmbito federal pela Portaria Normativa 39, de 12 de 

dezembro de 2007, para os estudantes de cursos de graduação presenciais das 

Instituições Federais, sendo implementado a partir do ano de 2008, visa propiciar 

condições de permanência e promover a democratização do acesso.  

 

A formulação e publicação em 12 de dezembro de 2007, da Portaria Normativa 
nº 39 do Ministério da Educação – MEC que fundou o Plano Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES). E posteriormente, a sua transformação em 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) a partir do Decreto 
Presidencial nº 7.234/2010 representam marcos históricos importantes para que 
a assistência estudantil consolide-se e se efetive enquanto uma política pública 
de Estado (ARÃO; GOMES; 2015, p.6). 

 

Nesse contexto, a assistência estudantil vem ganhando destaque nas discussões 

promovidas pela comunidade acadêmica, além de ganhar espaço na agenda do governo 

federal, que a elevou recentemente ao status de política pública, através do Decreto no 

7.234 de 19 de julho de 2010 (BRASIL, 2010), instituindo o PNAES, que prevê a 

obrigatoriedade (garantida somente às Instituições Federais de Ensino Superior/IFES) do 

desenvolvimento de ações nas mais diversas áreas: moradia, alimentação, cultura, 

creches etc.; além da criação de Pró-reitorias específicas e estruturação de políticas de 

assistência estudantil que atendam as particularidades institucionais, além da priorização 

do atendimento aos estudantes provenientes do ensino básico público ou com renda per 

capta de até 1 e ½ salário mínimo (BRASIL, 2010). 

Segundo seu Art. 2o são objetivos do PNAES: 

 

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



23 
 

 
 

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 
conclusão da educação superior; 
III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 
IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação  

 

E sua forma de implementação, conforme expresso em seu Art. 3o, deverá ser 

articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de 

estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial das 

instituições federais de ensino superior.  

As ações de assistência estudantil do PNAES são  desenvolvidas nas seguintes 

áreas: moradia estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; 

cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

e superdotação. 

Logo, a assistência estudantil, no âmbito do PNAES, não visa somente ao auxílio 

financeiro ao estudante, ainda que importante, mas também, por meio deste e de outras 

ações, visa à possibilidade de o estudante de graduação ter uma formação acadêmica 

sólida, que lhe permita ser um profissional competente e cidadão pleno na sociedade, 

tendo como parâmetro da política de assistência estudantil criar oportunidades e garantir 

direitos sociais, diminuindo as desigualdades, minimizando as diferenças no 

desempenho acadêmico.  

O PNAES é uma política implementada pelo Ministério da Educação que visa 

auxiliar a permanência de jovens de baixa renda matriculados em cursos de graduação 

presencial das instituições federais de ensino superior. O PNAES compreende ações que 

objetivam viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir 

para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater 

situações de repetência e evasão. 

A expansão da educação superior conta com o Programa de Apoio a Planos, 

como o REUNI, que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na 

educação superior, adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino 

superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a 

expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior.  

O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das 

ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação.  
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As ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de 

graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações 

pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que têm o propósito de diminuir 

as desigualdades sociais no país.  

Porém é preciso mencionar mais uma das características contraditórias desse 

processo, como apresentam Santos e Marafon (2016, p.411): 

 

O REUNI proporcionou alterações na estrutura das IFES e duplicou o número de 
vagas nas universidades públicas, porém, a desproporção entre metas 
planejadas e meios para atingi-las foi a maior contradição, que gerou uma “corrida 
desenfreada” para ampliação (construção de novos prédios, cursos e campi) sem 
a infraestrutura adequada. 

 

Há de se considerar que atrelado a todo esse processo, ocorre um grande 

incentivo ao acesso à rede privada de ensino superior. Como resultado desses esforços, 

tem-se também oProuni que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 

instituições de ensino superior privadas. Criado pelo governo federal em 2004 e 

institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, o programa foi uma das 

ações de estratégia adotada para atender as demandas sociais e estudantis. 

O Programa possui também ações conjuntas de incentivo à permanência dos 

estudantes nas instituições, como a Bolsa Permanência e ainda o FIES, que possibilita 

ao bolsista parcial financiar parte da mensalidade não coberta pela bolsa do programa. 

O Prouni, somado ao FIES, ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), ao REUNI, 

a Universidade Aberta do Brasil (UAB) 1 e a expansão da rede federal de educação 

profissional e tecnológica ampliam significativamente o número de vagas na educação 

superior, contribuindo para um maior acesso dos jovens à educação superior. 

Todas estas ações como o ProUni, o FIES e a Lei de Cotas sem dúvidas foram 

a porta de entrada, em faculdades privadas e federais, de milhões de estudantes 

                                                             
1 O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para "o desenvolvimento 

da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de 
cursos e programas de educação superior no País". Fomenta a modalidade de educação a 
distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como apoia pesquisas em 
metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e 
comunicação. Além disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes federativos e 
estimula a criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de educação a 
distância em localidades estratégicas. 
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oriundos da escola pública, em sua maioria negros, pardos e indígenas, historicamente 

excluídos do ambiente acadêmico. 

Contudo, é importante salientar neste estudo que todo esse processo de 

ampliação e crescimento do número de vagas e democratização do acesso vem 

duplicado, no sentido da impossibilidade de alcance total da qualidade prevista no 

PNAES. Isso significa que em termos de infraestrutura e todos os aspectos envolvidos 

no âmbito da qualidade, seu sentido caminhou em direções ambíguas, pois “essa 

proposta de expansão não vem associada ao aumento proporcional de recursos 

humanos, seja no corpo de servidores técnico-administrativos e/ou no aumento 

correspondente de docentes” por exemplo e também no investimento em espaço físico 

(SANTOS; FREITAS, 2015, p.10). 

Mesmo diante de avanços incontestáveis da classe trabalhadora no alcance das 

conquistas aqui brevemente expostas, deve-se compreender que para se chegar a esse 

ponto, houve um árduo caminho que foi traçado com amplo protagonismo dos próprios 

estudantes e suas entidades representativas na contramão dos interesses do sistema 

capitalista vigente.  

No próximo tópico deste capítulo será apresentado o que ocorre na prática, a 

forma de aplicação e distribuição de bolsas, que desde sua criação até hoje tem sido a 

principal ferramenta de manutenção da permanência dos estudantes da UFF Campos. 

 

 

 

1.2 Acepção e gestão da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis da UFF  

 

 

A UFF, conta com Pró-Reitoria própria, a PROAES, com sede localizada em 

Niterói-RJ, para gerir e administrar assuntos estudantis. O Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR), UFF Campos como unidade do interior é 

submetida a essa gestão.A PROAES é uma unidade administrativa que tem por objetivo 

atender as demandas dos estudantes da UFF e está assume postura Institucional de 

política estudantil. E como gestora central, tem o papel de oportunizar ações que 

materializem a permanência do estudante na universidade. Atua de maneira forte no viés 
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da assistência estudantil e deve alcançar as especificidades de forma mais qualitativa na 

Instituição. 

Observa-se nos últimos anos uma mudança de perfil dos estudantes, bastante 

significativa, especialmente devido à adoção das políticas afirmativas e isso aparece nos 

números que vem crescendo de estudantes oriundos de núcleos familiares 

vulnerabilizados socioeconomicamente. Tal perfil é identificado por meio das demandas 

que os próprios estudantes apresentam nos espaços da universidade. 

A vulnerabilidade social que é analisada pelos estudos socioeconômicos para 

deferir ou não benefícios ao estudante nos casos em que envolve processo seletivo para 

aquisição de bolsas e auxílios, deveria se passar para além do corte de renda, pois levaria 

em consideração toda a realidade social que envolve o estudante. 

Além disso, o que pode ser percebido através da realidade da UFF Campos é 

que o PNAES não consegue por si só contemplar as particularidades de cada Instituto 

como as dificuldades de acesso, o custo de vida, entre outras. E a participação nas 

decisões e avaliações deveriam contar com representantes usuários da política e não 

somente ficar sob domínio da Pró-reitoria que não se faz  presente em todos as unidades 

como é o caso da UFF Campos. 

Vale acrescentar que os Institutos fora da sede não contam com programas de 

moradia estudantil, nem tão pouco com o popularmente conhecido pela comunidade 

acadêmica; o “bandeijão” que se trata de um restaurante universitário do qual os 

estudantes da UFF Niterói usufruem para provimento de sua alimentação diária. Com 

exceção de Rio das Ostras que tem pelo menos o Programa de moradia, outras unidades 

como: Campos, Macaé, Volta Redonda, Pádua, Angra dos Reis, Itaperuna, Petrópolis, e 

Nova Friburgo apenas contam com os processos seletivos de bolsas e auxílios para 

sanarem suas inúmeras necessidades que interferem em sua permanência. Contudo, 

mesmo em Niterói em que se encontra a sede, apesar de ter os dois programas 

mencionados acima, as bolsas não conseguem atender toda a demanda. 

Sobre os critérios de acepção para viabilização de bolsas e auxílios de cunho 

socioeconômico; o estudante conta com abertura anual de edital, em que deve fazer 

inscrição online e outras etapas como entrega de uma lista detalhada de documentos 

comprobatórios de renda de todos os membros que compõem a sua família, entrevistas, 

visitas domiciliares, e qualquer outra forma que o profissional assistente social 

responsável pela avaliação considerar necessário. Ao estudante então, é requisitado que 
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cumpra com a carga horária exigida que atualmente é de 20 horas semanais, o que 

corresponde mais ou menos ao número mínimo de 4 disciplinas por semestre.  

Embora as ações da PROAES estejam voltadas para o provimento financeiro, as 

ações da assistência estudantil devem alcançar todos os aspectos que envolvem a 

permanência do estudante na busca constante da diminuição das desigualdades dentro 

das universidades.  

E neste aspecto as reflexões de Simões (2018 p.95) a respeito das ações 

desenvolvidas pela PROAES – UFF, consideram que: 

 

A assistência aos estudantes por intermédio dos programas de bolsas e auxílios 
e sobretudo da exigência de comprovantes e recibos das despesas, acaba por 
expressar uma contraditoriedade fundamental, pois ao mesmo tempo que 
funciona como espaço de reconhecimento e apoio, transforma-se em mecanismo 
de regulação desses sujeitos.  

 

As queixas e dificuldades expressas pelos estudantes durante os processos 

seletivos de bolsas e auxílios são constantes, haja vista o número expressivo de 

estudantes que não conseguem apresentar toda documentação exigida.  

De acordo com a publicação datada no dia 17 de maio de 20192 que trata de 

esclarecimento aos alunos; os critérios utilizados na análise socioeconômica, conforme 

documentação prescrita e apresentada pelo estudante, leva em consideração os critérios 

descritos a seguir, e também por meio de instrumentos pertinentes a atuação do serviço 

social: 

 

1- Renda per capta: candidatos com renda familiar bruta per capita 
igual ou inferior a 1,5 salários mínimos; 
2- Composição familiar; 
3- Instituição em que cursou o Ensino Médio; 
4- Situação de Moradia do Estudante; 
5- Território: localização do núcleo familiar; 
6- Ocupação do Responsável pela família; 
7- Bens; 
8- Agravantes (exemplo: doenças crônicas, com laudo comprobatório 
e CID. 

 

Diante dos critérios que materializam os testes de meio, ainda de acordo 

com Simões (2018, p.95) é importante acrescentar ao debate: 

 

[...] que apesar do PNAES definir como critério para atendimento a renda per 
capita de até 1,5 salários-mínimos, tal valor ainda está longe de ser atingido, haja 
vista que no processo seletivo de 2017 a renda per capita de corte para o acesso 
às bolsas no ESR/UFF foi em torno de R$ 500 (quinhentos reais), ou seja o aluno 

                                                             
2 Disponível em http://www.uff.br/grupo/assuntos-estudantis 
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que possui uma renda per capita superior a este valor faz parte de um "exército 
de reserva" que compõem as listas de espera dos programas.  

 

Isso significa que os estudantes contemplados no número de vagas 

disponibilizadas pelo recurso federal destinada a essa política, e que se encontram em 

situação de pobreza,  sugere um desencadeamento de problemas em que sua situação 

financeira se torna apenas como o ponto de partida para todas as demandas que 

apresentam durante sua formação na universidade.  

Cabe concluir, que isso não acontece de modo fácil, pois é na verdade uma 

opção política do governo federal e da Reitoria. O recurso que sustenta a assistência 

estudantil vem do PNAES e é uma parcela muito pequena, pois ao que parece é que a 

permanência desses estudantes nas universidades, não é a prioridade. 

Como se não bastasse toda a conjuntura e os escassos recursos destinados à 

assistência estudantil,  luta-se atualmente contra cortes na educação que atingem 

imediatamente o custeio e manutenção do PNAES. 

  



29 
 

 
 

2 Coordenação de Assistência Estudantil: origens e atuação na 

UFF Campos. 

 

 

O ESR da UFF está localizado na cidade de Campos dos Goytacazes e 

atualmente oferece 9 (nove) cursos de graduação, sendo 6 (seis) bacharelados a saber: 

Serviço Social, Psicologia, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Geografia e História 

e 3 (três) licenciaturas, sendo em Ciências Sociais, Geografia e História. 

A CAES no ESR/UFF iniciou suas atividades em maio de 2011. A equipe técnica 

é atualmente formada por três assistentes sociais e tem como objetivo contribuir para a 

qualidade da formação universitária e melhoria do desempenho acadêmico, com fins a 

efetivação de direitos sociais, sobretudo o direito ao acesso e a permanência na 

educação superior. 

A permanência dos estudantes ao longo do curso, bem como a promoção de 

ações que qualifiquem sua formação pessoal e profissional, a CAES torna-se espaço de 

acolhimento, orientação social e encaminhamento do estudante, visando atender a suas 

demandas socioeconômicas, culturais e de saúde, socializando programas da UFF, da 

PROAES atendendo a normativa do PNAES, e de outras redes socioassistenciais. 

A educação, como já foi brevemente mencionada no primeiro capítulo, pode ser 

tomada como um dos mais complexos processos constitutivos da vida social. 

Compreende uma dimensão complexa e histórica da vida, e pode ser entendida como 

expressão das lutas sociais, em particular com o mundo da produção. As instituições 

educacionais são expressão dessa sociedade e são demarcadas neste contexto e abriga 

as contradições inerentes à dinâmica do desenvolvimento capitalista. 

Em se tratando do termo assistência, com base nos apontamentos de Sposati 

(apud YAZBEK, 2006, p.11) tem-se que “do ponto de vista da oferta de serviços, toda 

política social é assistencial na medida em que se propõe a prover uma necessidade”. 

Segundo Yazbek (2006) o assistencial manifesta-se como estratégia de dupla face, quais 

sejam: o assistencial como mecanismo de estabilização das relações sociais, 

construindo-se na ótica da ação estatal; como forma concreta de acesso e recursos, 

serviços e também a um espaço de reconhecimento de direitos. 

No âmbito das políticas de assistência no campo da educação, o PNAES, 

resultado do fruto de debates nacionais acerca do tema, prevê em seu Artigo 3º, 

parágrafo 1º, que as ações de Assistência Estudantil devem ser desenvolvidas nas 
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seguintes áreas: moradia estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão 

digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; acesso, participação e aprendizagem 

de estudantes com deficiência, transtornos diversos do desenvolvimento a altas 

habilidades e superdotação. 

Em Castro (2009) é visto que determinados segmentos e grupos sociais não 

anseiam apenas o ingresso na escola, mas almejam a permanência. Na sociedade 

brasileira, a permanência dos estudantes oriundos de estratos da classe trabalhadora, 

que ao ingressarem nas instituições educacionais demandam ações que possibilitem a 

conclusão dos seus respectivos cursos e êxito na trajetória acadêmica, por isso faz 

necessário uma política de enfrentamento ao problema da evasão, da retenção, e 

especialmente das desigualdades socioeconômicas e culturais, como traços presentes 

na educação brasileira. 

Ao se tratar da política de Assistência Estudantil, Nascimento (2012) aponta que 

esse mecanismo possui duas faces: uma de inclusão e outra de exclusão. “Sua face 

inclusiva se dá por, de fato, atender às necessidades [...] dos estudantes. Por outro lado, 

ao estruturar-se por critérios de elegibilidade manifesta sua face de exclusão” 

(NASCIMENTO, 2012, p. 149). 

O trabalho desenvolvido pelo setor da Assistência Estudantil destina-se então a 

atividades relacionadas aos aspectos sociais, pedagógicos e psicológicos, fazendo parte 

do processo educativo de uma forma geral, bem como articulando-se aos contextos de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Como assistente social, cabe sinalizar para o presente estudo que a inserção de 

profissionais de serviço social no campo da Assistência Estudantil deve priorizar o 

atendimento do estudante como sujeito em sua integralidade, compreendido num 

contexto histórico, social e familiar determinado, que trazem influências para sua 

formação pessoal e profissional. 

A Universidade então, deve contribuir para maximizar não apenas o valor 

formativo para o mercado, mas fazer do curso de graduação um marco para a construção 

da perspectiva crítica, da cidadania e da dignidade humana, buscando atender ao 

estudante e minimizar os condicionantes socioeconômicos que interferem no processo e 

na qualidade da formação acadêmica. Assim a assistência estudantil precisa ser 

entendida como direito do estudante e não uma política residual, pontual e seletiva que 

marcam as políticas sociais no estágio atual do capitalismo no Brasil. 
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2.1 Principais ações desenvolvidas pela CAES 

 

 

Afim de contribuir para a qualidade da formação universitária, favorecendo o 

acesso aos programas de assistência estudantil, bem como para efetivação de acesso a 

direitos sociais e de saúde, a CAES desenvolve diversas atividades que dentre estas vale 

destacar: 

 

● Atendimento e encaminhamento aos estudantes da universidade, no que diz 
respeito a programas de assistência estudantil no âmbito do Instituto de 
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR); 

● Orientação aos estudantes sobre direitos sociais pautados na Constituição 
Federal e legislações complementares, visando contribuir para sua 
qualidade de vida, e em consequência, gerar condições para sua 
permanência na formação universitária; 

● Desenvolvimento de ações de atendimento social; 
● Desenvolvimento de ações educativas e campanhas relativas à saúde do 

educando; 
● Estabelecimento de parcerias a fim de promover atendimento às demandas 

apresentadas pelos estudantes; 
● Estímulo a formação dos bolsistas e a sistematização da prática profissional. 

 

Para tanto, a equipe do serviço social do setor: 

 

● Estuda a realidade social dos estudantes, traçando perfil sócio econômico 
para propor medidas que venham ao encontro de suas necessidades;  

● Presta atendimento social aos alunos no sentido de identificar recursos e 
fazer uso dos mesmos na perspectiva de direitos;  

● Identifica e aciona rede pessoal e familiar do estudante, quando necessário, 
visando favorecer a operacionalização da demanda apresentada; 

● Elabora, coordena, executa ações nas áreas de saúde e assistência social; 
● Informa aos estudantes sobre os programas sociais disponíveis na 

Universidade e na comunidade, democratizando o acesso aos serviços; 
● Participa de reuniões e eventos referentes aos assuntos específicos do 

Serviço Social; 
● Realiza atividades socioeducativas (palestras, oficinas, campanhas); 
● Supervisiona bolsistas e estagiários do setor. 

 

A metodologia de trabalho da CAES envolve toda a equipe do Serviço Social e 

se subdivide em cinco eixos de trabalho, a saber: Acolhimento Estudantil, Atendimento 

Social, Levantamento de perfil do estudante ingressante, Análise socioeconômica para 

Bolsas e auxílios de Assistência Estudantil, e participação no Projeto Cuca Legal em 

parceria com a coordenação do curso de psicologia da UFF. 
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Dentre suas principais atividades, a CAES participa dos processos seletivos do 

SISU, afim de, acolher, orientar, e integrar à equipe de avaliação de cota de renda para 

realização da matrícula por meio do ENEM. Dentre as orientações fornecidas nesta 

ocasião; estão informações sobre locais de moradia na cidade de Campos, pois há uma 

procura expressiva pela moradia, tendo em vista o grande número de estudantes 

oriundos de outros estados. Para isso, é confeccionado um folder anual com informações 

sobre pensionatos e repúblicas próximas à universidade para facilitar à procura do 

estudante que vem de fora. 

Isso ocorre por meio do Acolhimento Estudantil que é realizado todo início de 

semestre em parceria com as coordenações de curso do ESR/UFF, através do ato de 

matrícula presencial em que o estudante ingressante é recepcionado pela equipe da 

assistência estudantil, e recebe orientações diversas para realização da matrícula com 

destaque para um convite ao evento de Acolhimento realizado sempre no início das aulas 

com o objetivo de passar orientações sobre a Bolsa Acolhimento entre outras. 

Esse trabalho, se deve ao reconhecimento de que a importância do acolhimento 

vai muito mais além do ensino, pois o estudante ingressante se sente envolvido e 

motivado pela universidade, e isso facilita o aprendizado, incentiva o respeito, possibilita 

a abertura de diálogo entre todas as partes (professores, alunos, direção e etc.), e por 

fim proporciona todo um ambiente adequado para o processo de formação. 

A palavra acolhimento, segundo o dicionário Michaelis (2019) expressa “ato ou 

efeito de acolher, acolhida, guarita [...] lugar onde se encontra amparo, proteção, 

refúgio”.) Freire (2003) contribui ao debate ao abordar a necessidade de os educadores 

criarem as possibilidades para a produção ou construção do conhecimento pelos 

estudantes, num processo em que o professor e o aluno não se reduzem à condição de 

objeto um do outro. E cabe dar destaque ao trecho em que diz:"[...] ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua 

construção" (FREIRE, 2003, p. 47), pois o conhecimento precisa ser vivido e não só 

testemunhado pelos agentes envolvidos. 

No que se refere ao Atendimento Social, este é operacionalizado por assistentes 

sociais de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 20h. O estudante pode comparecer 

ao núcleo encaminhado pela coordenação dos Cursos, Docentes, Diretório Acadêmico 

ou por espontânea vontade. Os atendimentos são preferencialmente agendados, o que 

não inviabiliza o atendimento imediato a uma demanda apresentada, caso haja 

disponibilidade do profissional. 
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É importante ressaltar que os profissionais atendem ao estudante, nesta ocasião 

é confeccionado um “Sumário Social do Estudante” no qual são colhidas informações 

para traçar o perfil socioeconômico e familiar, e cuja finalidade é organizar possíveis 

ações em conjunto com o estudante e sua rede pessoal. 

As informações colhidas têm caráter sigiloso de acordo com o Artigo 15ª e 16ª 

do Código de Ética do assistente social. Os casos que necessitam, são acompanhados 

pelo período que o profissional considera necessário e então é o profissional de 

referência do caso. 

São instrumentos utilizados nesta atuação profissional: 

 

● Entrevistas individuais e coletivas; 
● Reuniões com equipe técnica e usuários; 
● Visitas Domiciliares; 
● Visitas Institucionais; 
● Emissão de relatório e parecer com base em estudo prévio de cada situação. 

 

O trabalho de análise socioeconômica diz respeito ao processo seletivo para 

concessão de Bolsas e Auxílios de Assistência Estudantil mediante editais lançados 

periodicamente pela PROAES. As bolsas possuem diversas modalidades pré-definidas 

pela Pró Reitoria, e sua elegibilidade é feita mediante critérios socioeconômicos, análise 

documental, entrevistas e visitas domiciliares. 

Em parceria com o curso de psicologia a CAES desenvolve o Projeto Cuca Legal 

que propõe a realização de ações preventivas, através de oficinas, buscando ampliar o 

debate sobre sofrimento emocional e/ou seu agravamento, contemplando além dos 

estudantes da UFF, usuários dos serviços prestados pelo Serviço de Psicologia Aplicada 

(SPA) UFF, estudantes de outras universidades e aberto também ao público externo. 

A sistematização da prática se dá pelo registro diário das atividades realizadas, 

a realização de relatórios e avaliação permanente das ações, mediante os princípios 

previstos no Código de Ética profissional e o Projeto Ético Político. 

Segundo Almeida (2006) a sistematização das atividades realizadas pelos 

profissionais de Serviço Social é uma etapa fundamental das elaborações teóricas, e 

assim é componente central do trabalho do assistente social não apenas para geração 

de dados e informações, mas envolve a produção, organização e análise dos mesmos a 

partir de uma postura crítico-investigativa, o que possibilita aos profissionais a 

socialização de suas experiências.   
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2.2 Demandas, alcances e limites de atuação 

 

 

As demandas estudantis apresentadas à universidade através da CAES 

expressam a importância de se ter política pública voltada para questões estudantis do 

ensino público superior no Brasil. São inúmeras questões que aqui serão brevemente 

apresentadas. 

Para melhor identificar essa demanda, foi preciso dividir em três blocos os 

atendimentos realizados na CAES de janeiro a dezembro do ano de 2018. Ficou dividido 

entre a) bolsas e auxílios, b) público externo, e c) atendimento social. Contudo, nestas 

categorias foi possível destacar algumas especificidades que apareceram com 

frequência nos registros diários de atendimento e que serão expostos gradativamente. 

Conforme o gráfico abaixo, percebe-se que quase 90% da demanda refere-se ao 

pedido de bolsas. Isso corresponde a 3049 atendimentos de um total de 3431 no ano de 

2018. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Atendimentos no CAES em 2018 
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Fonte: elaboração própria com base no relatório de acompanhamento de 
atendimentos no CAES/UFF. 

 

O gráfico 1 espelha o atendimento das profissionais de serviço social da CAES 

ao longo do ano de 2018, entre os dados mais relevantes no Relatório de 

Acompanhamento do setor, constata-se uma demanda significativa, entre os 

atendimentos que se relacionam a busca por informações e pleito por bolsas que 

contribuem para a permanência do estudante, o que corresponde a 89% da demanda do 

setor. Além da demanda por bolsas, a compilação dos dados mostrou ainda, demandas 

no campo da intersetorialidade ao promover encaminhamentos para a rede de serviços 

socioassistencial, com 4% da demanda, seguido de atendimentos diversos ao público 

externo, com 2% da demanda, casos de saúde mental e orientações gerais cada uma 

com 2% de demanda e por último, 1% da demanda que corresponde ao atendimento aos 

pais ou familiares dos estudantes. 

 

2.2.1 Bolsas e Auxílios 

 

 

A principal demanda que a CAES tem recebido é expressivamente relacionado á 

questões financeiras dos estudantes e sua dificuldade para permanecer na universidade 

diante de intensas dificuldades. Isso faz com que estes busquem diariamente por algum 

auxílio afim de suprir suas variadas necessidades com moradia, alimentação e etc. 

89%
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2%
2% 2%

1%

Bolsas e Auxílios
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Orientações Gerais
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A UFF disponibiliza aproximadamente 2.900 bolsas ao ano de assistência 

estudantil a serem concorridas por estudantes de todas as unidades do estado do Rio de 

Janeiro. Contudo, o estudante da unidade de Campos, assim como em várias unidades 

do interior, não pode contar com ações de apoio acadêmico, como restaurante 

universitário e moradia estudantil. 

A UFF Campos conta anualmente com o Processo Seletivo de Bolsas e Auxílios, 

Bolsa Acolhimento no 1º e 2º semestres, Programa Bolsa Material Didático, e Bolsa 

Emergencial.  

Todos os estudantes de primeira graduação presencial da UFF, que apresentem 

perfil de vulnerabilidade socioeconômica, podem concorrer aos seguintes programas: 

Programa Auxílio Creche, Programa Auxílio Moradia, Programa Auxílio Alimentação, 

Programa Auxílio Saúde, Programa Bolsa de Apoio aos Estudantes com Deficiência, 

Programa Bolsa de Apoio Transporte e Programa Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico. 

Para participar do processo de seleção o estudante deve atender a todos os 

requisitos estabelecidos na Instrução de Serviço n. 04 de 10 de novembro de 2017 

descritos a seguir: 

 

Estar devidamente matriculado e inscrito em disciplinas no 1º semestre de 2018, 
nos cursos de graduação presencial da Universidade Federal Fluminense, 
comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica através da 
documentação comprobatória, estar inscrito no mínimo em 04 (quatro) 
disciplinas, justificando-se por meio de documento oficial emitido pela 
coordenação de curso quando o número de disciplina for inferior e não ter 
concluído curso de nível Superior (UFF, 2017). 

 

O Programa Bolsa Acolhimento para Estudantes Ingressantes tem como objetivo:  

 

Ampliar as condições de permanência exclusivamente dos estudantes 
ingressantes dos cursos de graduação presencial da Universidade Federal 
Fluminense. Para o 1º semestre de 2018 foram disponibilizadas 320 vagas, e 
para o 2º semestre foram 300 vagas cuja classificação obedeceu a critérios 
socioeconômicos em conformidade com o artigo 5º do Decreto n. 7.234 de 19 de 
julho de 2010 que estabelece o Plano Nacional de Assistência Estudantil – 
PNAES. Podendo ter acréscimo das vagas disponibilizadas de acordo com as 
possibilidades orçamentárias anuais da Instituição (UFF, 2017). 
 

Para além destas, tem-se o Programa Bolsa de Apoio Emergencial, que  tem 

como objetivo atender aos estudantes da graduação que apresentem extrema dificuldade 

socioeconômica de caráter emergencial que os impossibilitem de suprir suas despesas 

diárias na Universidade; possibilitar ao estudante efetuar as despesas provenientes de 

gastos relativos à sua vida acadêmica; ampliar e democratizar as condições de 
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permanência na Universidade, que por alguma questão recente e emergencial 

comprometa sua permanência na Universidade e sua formação acadêmica de qualidade. 

A Bolsa pode ser concedida por até 3 meses a cada solicitação. A permanência do 

estudante no Programa não poderá assim exceder a 12 meses durante todo o período 

do curso. 

O programa Material Didático consiste em solicitações de reembolso de 

fotocópias de trechos de livros, de textos, apostilas, artigos e demais obras literárias, 

artísticas ou científicas, só serão aprovadas exclusivamente para uso acadêmico do 

estudantes, sem caracterizar a obtenção de lucro com a extração da fotocópia, com valor 

máximo mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Embora haja considerável avanço nos programas de atendimento aos estudantes 

nesse sentido, o número de atendimentos não se limita apenas nos processos seletivos, 

mas pelo contrario, especialmente no ano de estudo (2018), observa-se um grande 

número de problemas no que diz respeito a forma e critérios utilizados para seleção dos 

estudantes. A burocratização e exigência documental e de prestação de contas, 

distanciou grande número de estudantes do deferimento nos editais, tendo em vista a 

dificuldade para a aquisição de documentos de todas as pessoas de suas composições 

familiares. Como resultado de inúmeros indeferimentos houve uma sobrecarga de 

pedidos de Bolsa Emergencial, que por motivos óbvios não atendeu a essa demanda. 

Ao realizar o sonho de entrar na universidade, muitos estudantes enfrentam um 

segundo desafio: superar a falta de condições para se manter no curso. Principalmente 

estudante proveniente de outra cidade. Não se pode desconsiderar que as bolsas e 

auxílios funcionam como grande ferramenta de manutenção para esse estudante. 

Contudo, vale a pena refletir sobre os limites que se expressam na prática, de acordo 

com os dados extraídos dos registros diários de atendimento na CAES.  

Dentro desse bloco de demanda, poderia destacar diversos exemplos que 

demonstram as etapas e questões que norteiam o pleito por bolsas. Por exemplo, o 

período em que abrem as inscrições, ou seja, em que o processo seletivo está aberto. 

Há nesse período muita procura, seja por instruções para inscrição, o que demonstra a 

falta de clareza nos editais, ou para justificar a falta de documentos comprobatórios 

necessários nos processos, por motivo do endereço familiar que em muitos destes casos 

é fora da cidade de Campos ou até mesmo do estado. 

Os processos seletivos são periódicos e não contínuos, e aqui, encontra-se uma 

das questões que envolvem esses limites, pois o estudante que vive uma mudança 
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brusca e repentina em sua vida familiar e financeira, fica desprotegido até a abertura de 

outro edital. Diante disso, as bolsas aliadas aos demais auxílios, não conseguem dar 

conta de alcançar a todos, a começar pelo número de vagas que é menor que o número 

de inscritos. 

O mês de maio de 2018 demonstra nos registros 405 atendimentos 

relacionados ao processo seletivo de bolsas e auxílios e a maior parte desses 

atendimentos refere-se ao indeferimento desses estudantes, que mesmo diante de 

intensa preocupação em cumprir com os requisitos do edital, encontraram obstáculos em 

todas as etapas do processo.  

Além da dificuldade prevista em edital com a aquisição de documentos, os 

estudantes candidatos desse processo sofreram com a centralização das ações 

avaliativas na unidade de Niterói, com convocações para entrevistas fora da cidade, 

indeferimentos mesmo diante de total comprovação de vulnerabilidade socioeconômica 

e dificuldade de diálogo com a Pró-Reitoria responsável pelo processo seletivo. 

Os desafios para assegurar a efetividade do PNAES, envolvem a insuficiência 

de recursos financeiros e humanos, e também a controversa gestão desenvolvida pela 

PROAES responsável pelos processos. 

O PNAES estabelece que cada Instituição Federal deve definir os critérios e a 

metodologia de seleção dos estudantes de graduação a serem beneficiados. E é 

exatamente nesse aspecto que está o maior limite de atuação da CAES na UFF. Pois a 

PROAES fica localizada na unidade da UFF em Niterói, centraliza as avaliações sob sua 

jurisdição, impedindo a autonomia das unidades do interior como é o caso de Campos 

dos Goytacazes/RJ.  

É oportuno acrescentar que a proximidade das assistentes sociais da CAES com 

os estudantes nos atendimentos possibilitaria uma avaliação mais justa e eficaz, uma vez 

que o convívio diário permite maior compreensão da realidade e particularidades desse 

usuário. 

O assistente social ocupa esse lugar como principal mediador pela permanência, 

a partir da complexa tarefa de selecionar os estudantes a serem contemplados no número 

de vagas por edital, que é um número abaixo do demandado pelos estudantes que 

precisam de auxílio. 
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2.2.2 Público Externo 

 

 

Dentre o público externo, que procura atendimento no setor estão: os pré-

candidatos selecionados por meio de seleção do ENEM, o SISU, para a realização de 

matrícula, pessoas que buscam informações para serviços como o pré-vestibular ou por 

projetos sociais como: aulas de luta, dança, música desenvolvidas por professores ou 

pelos próprios estudantes, e informações sobre serviços públicos disponíveis no 

município de Campos.  

Esse público corresponde à 2% dos atendimentos realizados no ano de 2018, ou 

seja, foram 85 atendimentos. Essa modalidade de atendimento, embora não seja voltado 

para a comunidade acadêmica, funciona como importante instrumento de comunicação 

e de troca com a comunidade e sociedade civil. 

 

 

2.2.3 Atendimento Social 

 

 

Para a melhor compreensão deste grupo de atendimento, foi preciso subdividi-lo 

em cinco demandas diferentes, mas que se relacionam entre si em vários aspectos. São 

eles: Atendimento e encaminhamento para setores e serviços oferecidos pela UFF; apoio 

pedagógico, setor de acessibilidade, regime excepcional de aprendizagem, trancamento 

especial, transferência, mobilidade interna e externa, curso de línguas (PULE), setor do 

protocolo, departamentos e coordenações de curso. Estes correspondem a 141 

atendimentos realizados no ano letivo de 2018, correspondendo a 4% da demanda dos 

estudantes ao CAES.  

Outra demanda desse grupo, está relacionado à procura por atendimento por 

questões de ordem emocional, que aumentou significativamente no período estudado. 

Corresponde a 2% dos atendimentos, somando assim 79 casos de estudantes com sinais 

de transtornos psicológicos e psiquiátricos. 

Com destaque para o mês de agosto de 2018, que teve a maior procura do ano, 

determinada aluna que preservarei em sigilo sua identidade, foi responsável por 17 

atendimentos do total de 19 dessa demanda. Além da procura pessoal da aluna, consta 

nos registros, a busca de ajuda realizada por colegas de classe, colegas que dividiam 
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república e de uma tia que colaborou para a compreensão de sua complexa realidade 

familiar. Ambos relataram depressão, dificuldade de relacionamento, comportamentos 

obsessivos e várias tentativas de suicídio. 

Ansiedades, depressão, desânimo em relação aos estudos, apatia diante da vida, 

e tentativas de suicídio, que tem sido queixas frequentes e, portanto, tornam-se fatores 

de risco para saúde do estudante e para continuidade de sua vida acadêmica. 

Segundo Figueiredo e Oliveira (1995), o estudante ao ingressar na universidade 

passa por situações de crises uma vez que sai do seu ambiente familiar e se depara com 

um mundo desconhecido podendo viver vários conflitos. Isto gera um desequilíbrio 

emocional, decorrente da insegurança surgida nessas novas relações. 

A não superação desse momento de crise, decorrente da não adaptação às 

novas vivências ou ao novo ambiente, poderá se constituir para o estudante em um fator 

causador de estresse, gerando problemas orgânicos, dificuldades de relacionamento, 

baixa produtividade escolar, angústias, estados de depressão, apatia e, em situações 

mais acentuadas, ocorrer perda do interesse pela vida. 

Para Ryff e Keyes (1995) o bem-estar psicológico se organiza a partir de alguns 

componentes principais, como: auto aceitação, relacionamento positivo com outras 

pessoas, autonomia, domínio do ambiente, propósito de vida e crescimento pessoal. 

Pensando nessa demanda, a CAES já vem realizando parcerias com serviços da 

Universidade, como o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UFF Campos, e com a 

rede SUS na área de Saúde Mental como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Centros de Atenção Psicossocial para 

Álcool e outras Drogas (CAPS AD) para encaminhamento dos estudantes nas situações 

em que esses sintomas já podem ser identificados. 

A próxima demanda corresponde às orientações e informações diversas, 

fornecidas a professores, estudantes e funcionários que somam um total de 58 

atendimentos que correspondem a 2%, e por último, a CAES realizou 19 atendimentos à 

pais ou familiares dos estudantes que buscavam por notícias, informações ou esboçaram 

alguma preocupação. 

Diante da exposição das principais demandas recebidas na UFF, através da 

CAES, é notório que as dificuldades em permanecer na instituição são agravadas quando 

se trata de estudantes provenientes de outras cidades ou estados, pois as despesas são 

ampliadas em função de não residir com a família.  



41 
 

 
 

O breve estudo deste capítulo apontou para a necessidade de uma discussão 

acerca da assistência estudantil, pois essa política visa assegurar não apenas o acesso, 

mas também a permanência do estudante na educação superior pública, entretanto, ela 

não consegue atender a todos estudantes, sendo necessário um estudo social que se 

aproxime ao máximo da realidade de cada estudante, para verificar quais serão ou não 

atendidos em suas necessidades por meio dos auxílios estudantis. 

Nessa direção, ao expor os desafios que vêm sendo reiteradamente colocados à 

universidade é válido refletir sobre acompanhamento estudantil, cuja responsabilidade 

não inicia e nem termina na CAES, mas compreende os impasses que abarcam a 

permanência do estudante e sob a luz do PNAES, ou seja, construir estratégias para dar 

conta de atender as demandas da comunidade acadêmica que é responsabilidade de 

toda a universidade, para tornar possível uma mudança na forma de perceber e 

acompanhar os estudantes na instituição 
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Considerações Finais 

 

 

Mediante considerações a respeito do PNAES, pôde-se perceber sua 

característica contraditória e sua trajetória complexa até tomar formato de política e 

funcionar como instrumento de permanência, oportunizando igualdade de condições para 

estudantes da rede pública de ensino superior. A assistência estudantil, desmembrada 

da assistência social no contexto da educação, considera os estudantes em um processo 

de formação para o trabalho qualificado. 

Neste trabalho, foi compreendido no primeiro capítulo a respeito do contexto 

histórico da assistência estudantil no Brasil, bem como o grande desafio da universidade 

pública brasileira que, com efeito, foi ampliado o acesso e, principalmente, a permanência 

de estudantes de baixa renda. Assim, a discussão se iniciou na reflexão histórica das 

políticas de assistência estudantil no Brasil, procurando entender os desafios da 

educação superior e como a assistência estudantil passou a ser primeiramente debatida 

para, posteriormente, fazer parte de um amplo programa social de inclusão das camadas 

populares.  

Mais adiante, o primeiro capítulo propôs a discussão sobre a reestruturação e 

expansão das Universidades Públicas no Brasil a partir dos anos 2000 e a 

institucionalização do PNAES enquanto política, e neste momento do debate foi possível 

perceber que a educação superior caminhou em direção à democratização do acesso, 

se expandiu significativamente e trouxe para as universidades públicas, estudantes que 

antes não tinham acesso a este nível de ensino devido a sua situação social e econômica. 

No entanto, esses avanços ocorreram de maneira limitada, no sentido da 

impossibilidade de alcance total da qualidade prevista no PNAES; a permanência desses 

estudantes é ainda uma questão em ameaça. Observou-se que nos últimos anos ocorreu 

uma mudança de perfil bastante significativa dos estudantes devido à adoção das 

políticas afirmativas, e isso aparece no número que vem crescendo de estudantes 

oriundos de núcleos familiares vulnerabilizados socioeconomicamente. E isso é 

identificado através das demandas que os próprios estudantes apresentaram nos 

espaços da universidade. 

No capítulo final, foi exposto o trabalho desenvolvido na unidade de Campos dos 

Goytacazes, através CAES/ESR/UFF, como importante espaço de acolhimento, 

orientação social e encaminhamento do estudante, que busca atender a suas demandas 
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socioeconômicas, culturais e de saúde, socializando programas da UFF, da PROAES 

atendendo a normativa do PNAES, e de outras redes socioassistenciais. 

O registro diário das atividades realizadas, permitiu perceber as demandas que 

se apresentaram durante o ano de estudo (2018). Através do Gráfico 1 fica clara a 

visualização destas demandas e constata-se então, uma demanda significativa, entre os 

atendimentos que se relacionam a busca por informações e pleito por bolsas. Além da 

demanda por bolsas, a compilação dos dados mostrou ainda, demandas no campo da 

intersetorialidade ao promover encaminhamentos para a rede de serviços 

socioassistencial, seguido de atendimentos diversos, casos de saúde mental e 

orientações gerais e atendimento aos pais ou familiares dos estudantes, discussão e 

reflexão o trabalho que vem sendo realizado pelas assistentes sociais junto à política de 

educação.  

As demandas estudantis apresentadas à universidade através da CAES 

expressam a relevância de se ter política pública voltada para questões estudantis do 

ensino público superior. E cabe finalizar a análise acrescentando a importância deste 

trabalho para o debate principalmente no que se refere à assistência estudantil enquanto 

uma política social de direito, que necessita receber maiores investimentos para seu 

aprimoramento e precisa ser amplamente debatida, trazendo para a discussão todos os 

atores envolvidos que, a partir das suas experiências, poderão contribuir para a 

qualificação da assistência estudantil na UFF. 
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