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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi compreender a importância da assistência estudantil do 

Instituto Federal Fluminense Campus Campos Centro e da Universidade Federal 

Fluminense, expondo seus limites, desafios e possibilidades. Há grande importância 

da assistência estudantil na vida do aluno(a) nas referidas instituições. Para tanto, 

analisamos as bolsas e auxílios de cada instituição e a relevância do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES e Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI, onde pautam a ampliação, acesso e permanência 

de estudantes de baixa renda na educação superior. A pesquisa foi realizada a partir 

do embasamento no método do materialismo histórico dialético elaborado por Marx, e 

para atingir o objetivo, foram definidos como procedimentos metodológicos: a 

realização da pesquisa bibliográfica e de campo: com a observação do trabalho 

cotidiano e por meio de aplicação de questionário com as assistentes sociais de 

ambos campi. Diante disso, a partir dos questionários online, identificamos que o 

trabalho profissional do Serviço Social contribui para minimizar as expressões da 

questão social, principalmente no que tange a vulnerabilidade social. Observou-se 

também o fortalecimento com outras categorias, trabalho imprescindível dentro da 

assistência estudantil e como isso agrega na permanência dos estudantes com 

diferentes demandas apresentadas. 

Palavras-chave: Assistência Estudantil. Trabalho Profissional. Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

This work attempts to comprehend the importance of the student social assistance 

programs from the Instituto Federal Fluminense (IFF) Campos Centro's Campus and 

from the Universidade Federal Fluminense’s (UFF) Campus, unearthing its limits, 

challenges, and possibilities.  These social assistance programs have great 

significance to the lives of the students of said educational institutions. Therefore, we 

analyzed the scholarships and financial benefits provided by each institution and the 

relevance of the Programa Nacional de Assistência Estudantil (National Program for 

Student Assistance) – PNAES and Restruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Restructuring and Expansion of the Federal Colleges) – REUNI, in which, 

the student body ampliation, access to higher education, and the permanence of low-

income background students in college are presided. The research was based on 

Marx’s dialectical historical materialism and, to reach its goal, there were defined as 

methodological procedures:  bibliographical and field research was realized through 

pollings with social workers from both campuses. Therefore, from the online 

questionnaires, we identified that the professional work of the Social Service 

contributes to minimize the expressions of the social issue, especially with regard to 

social vulnerability. It was also observed the strengthening with other categories, 

essential work within the student assistance and how it adds to the permanence of 

students with different demands presented. 

  

Keywords: Studants Assistance. Professional Work. Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

  

AE – Assistência Estudantil  

CAE – Coordenação de Apoio ao Estudante 

CAES - Coordenação de Apoio Estudantil 

CF – Constituição Federal 

EAD – Ensino a Distância  

ETFC – Escola Técnica Federal de Campos 

ENEE- Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio  

FASIFF – Fórum de Assistentes Sociais do Instituto Federal Fluminense 

FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior  

FONAPRACE – Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis  

IES – Instituições de Ensino Superior 

IFES – Instituições Federais de Ensino Superior 

IFF- Instituto Federal Fluminense 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 

MEC – Ministério da Educação 



NAPNEE – Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

PNAES – Programa Nacional de Assistência Estudantil  

PNE – Plano Nacional de Educação  

PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

PROUNI – Programa Universidade para Todos  

REUNI – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais  

SISU – Sistema de Seleção Unificada 

SM – Salário Mínimo 

UNE – União Nacional dos Estudantes 

TAE – Técnico em Assuntos Educacionais 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO  

 

 

INTRODUCÃO ..........................................................................................................10 

CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO SUPERIOR: ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO..... 14 

1.1 BREVE RESGATE HISTÓRICO DAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES.................. 14 

1.2 DEMOCRATIZAÇÃO NO ACESSO E POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS........... 18 

CAPÍTULO II – O TRABALHO DAS ASSITENTES SOCIAIS NAS 

INSTITUIÇÕES.......................................................................................................... 23 

2.1 COORDENAÇÕES DE APOIO AO ESTUDANTE UFF/IFF  .................................23 

2.2 ANÁLISE DO TRABALHO PROFISSIONAL A PARTIR DA PESQUISA DE 

CAMPO......................................................................................................................37 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 48 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 50 

APÊNDICES.............................................................................................................. 53



10 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho final de curso apresentou como objetivo analisar a 

importância da assistência estudantil na vida dos discentes das instituições Instituto 

Federal Fluminense - IFF e Universidade Federal Fluminense - UFF Campos, que são 

instituições de ensino que fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, no 

Município de Campos dos Goytacazes, RJ.  

A proposta escolhida surgiu a partir da vivência nos campos de estágios, na 

assistência estudantil da UFF e no IFF. Na UFF foi realizado o estágio curricular 

obrigatório por três semestres (2018/1 – 2019/1). Pelas experiências do dia a dia na 

UFF foi observado que existia, nesse período, a carência de psicólogos para auxiliar 

em demandas de insegurança, angústia, frustração, desânimo e saúde mental dos 

alunos (que eram atendidos diariamente na Coordenação de Apoio Estudantil – 

CAES). Nesta instituição foi observado pela estagiária a falta de uma equipe 

interdisciplinar.   

Já no estágio curricular não obrigatório no IFF (2019/1 – 2020/1), acompanhei 

o trabalho da equipe e a importância desta. Sendo assim, foi realizado um comparativo 

dos respectivos trabalhos nas referidas instituições.  

Na assistência estudantil do IFF, há a participação de uma equipe 

interdisciplinar, sendo composta pelas assistentes sociais, psicólogas, nutricionista, 

pedagoga, TAE, servidoras com função administrativa, estagiárias e bolsistas. Na 

UFF, por assistentes sociais, técnico administrativo, estagiárias e recentemente 

(2019/2) uma psicóloga. Devemos reconhecer a importância de uma equipe 

interdisciplinar para que nos auxilie em atribuições que não nos cabem.  

Executamos a pesquisa a partir da fundamentação no materialismo histórico-

dialético pois, este método produz um conhecimento para além da realidade aparente, 

procurando chegar à essência e análise concreta da sociedade (NETTO, 2011). 

O presente trabalho também foi baseado na interação entre as três dimensões 

constitutivas do Serviço Social, sendo a perspectiva teórico-metodológica, ético-

político e técnico-operativa entendendo que quando assim é feito, caminha em direção 

à compreensão do projeto ético político profissional, possibilitando então desvendar 

as expressões da questão social materializadas no cotidiano do trabalho profissional. 
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Metodologicamente falando, este trabalho possui cunho qualitativo, de modo a obter 

uma compreensão e explicação mais ampla do tema abordado.  

A abordagem foi a do tipo descritiva a partir de duas vertentes a serem 

analisadas: bibliográfica e de campo. Além dos textos sugeridos pela orientadora, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica em importantes revistas científicas para a 

categoria profissional e que estão disponíveis online, quais sejam: Temporalis (doze 

artigos), Serviço Social e sociedade (sete artigos), O social em questão (oito artigos), 

Sociedade em debate (dois artigos), Ser social (trinta e dois artigos). Os quais foram 

encontrados por meio das palavras-chave: assistência estudantil, serviço social e 

educação, PNAES.   

Deste quantitativo, a partir de uma leitura do título, resumo e palavras-chave foi 

feita uma busca mais minuciosa, onde foram escolhidos dois artigos que melhor 

atendem ao tema proposto, quais sejam: “Financiamento da Assistência Estudantil 

nas Universidades Federais” e “Serviço Social, Assistência Estudantil e 

“Contrarreforma” do Estado”, ambos encontrados na Temporalis. 

 Ao particularizar o assistente social (com suas atribuições e competências 

asseguradas na Lei de Regulamentação da Profissão n° 8.662/93) busca por 

respostas e soluções que venham a minimizar os problemas sociais. Sendo assim, o 

interesse pelo tema proposto neste trabalho, parte da contribuição para ampliação do 

conhecimento a respeito deste trabalho profissional. 

Os trabalhos das assistentes sociais na educação nestas instituições são 

voltados para a garantia do acesso e da permanência na educação escolarizada e, 

também para a qualidade da educação. O trabalho não se restringe apenas as ações 

individuais, mas também as ações coletivas com as famílias, outros profissionais, 

professores e usuários. 

O presente trabalho monográfico foi dividido em dois capítulos. O primeiro se 

detém à pesquisa bibliográfica, no qual apresentou-se as referidas instituições citadas 

anteriormente, suas bolsas e auxílios evidenciando as políticas governamentais de 

permanência no ensino superior.  

Já o segundo, além da pesquisa bibliográfica, fez-se a pesquisa de campo, que 

foi realizada por meio de questionários enviados às assistentes sociais, com o objetivo 

de analisar o exercício profissional das mesmas, nas instituições e suas diferentes 

particularidades. Os questionários foram enviados de forma online, obedecendo ao 

isolamento social no qual passamos e será exposto adiante. Foi encaminhado a seis 
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assistentes sociais, sendo duas da UFF e quatro do IFF, onde não houve resposta de 

uma delas (IFF). Junto as perguntas abertas, estava o termo de consentimento livre e 

esclarecido que foi assinalado em concordância por elas. Sendo assim, o trabalho foi 

analisado com base nas respostas de cinco assistentes sociais. 

Diante dessa realidade, esse estudo tem como objetivo geral avaliar a 

importância da assistência estudantil na vida dos discentes das instituições IFF 

Campus Campos Centro e UFF Campos. Os alunos que são atendidos pela 

assistência estudantil dependem desta para garantirem sua permanência e êxito1 na 

instituição. 

Ainda que nos últimos anos a assistência ao estudante universitário tenha se 

tornado pauta importante no debate do papel do Estado devido a sua democratização 

do acesso à Educação Superior, os frutos dos longos anos em que a classe burguesa 

ocupou esses espaços continuam sendo uma face desigual do “não acesso” ao 

sistema educacional de qualidade. Na atual gestão, o governo de Jair Messias 

Bolsonaro, que está na presidência desde janeiro de 2019, tem minimizado esta 

importância, já que em seu governo o neoliberalismo tem voltado à tona.  

Com incentivo a lógica privatista a partir dos anos 1990 no Brasil, e com a 

limitação do mercado pelo Estado ameaçando a liberdade econômica e política que 

foram impostos pelo neoliberalismo, o que diz respeito aos programas públicos 

sociais, tiveram assim um grande incentivo a focalização, privatização e 

descentralização (BEHRING, 2009).  

No entanto, em um contexto de crise estrutural do capital, assim 

 

(...)a excepcional duração e dureza da fase recessiva neoliberal, sem 
esquecer o fato de que o neoliberalismo é praticado por governos situados 
nos dois lados opostos do espectro político parlamentar, na realidade só é 
inteligível como manifestação da crise estrutural do capital. A circunstância 
de a brutal longevidade da fase neoliberal ser racionalizada ideologicamente, 
por alguns teóricos do trabalhismo, como o “ciclo longo de recessão” do 
desenvolvimento normal do capitalismo, ao qual há de se seguir um “ciclo 
longo de expansão”, acentua apenas o completo malogro do “pensamento 
estratégico” em entender a natureza das atuais tendências de 

desenvolvimento (MÉSZÁROS, 2011, p. 26).  
 

 
1 Nesse trabalho a palavra êxito não tem ligação com meritocracia. A assistência estudantil estabelece 

meios para minimizar as expressões da questão social, mas também há um interesse em ver o aluno 
assistido pela coordenação com um resultado final satisfatório diante de todas dificuldades que enfrenta 
para a sua permanência. 
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Sendo assim, os acessos às bolsas e auxílios da assistência estudantil têm sido cada 

vez mais dificultosos devido aos cortes no orçamento e no repasse para as políticas 

sociais. Houve uma estagnação das políticas-ofertadas, sem a manutenção devida, a 

se perceber pelo aumento de demandas.  

Apresenta-se também uma leve intercorrência sobre autonomia profissional e 

financeira distinta das duas instituições centrais na qual se decorre o presente 

trabalho. Visto que a verba destinada ao IFF é utilizada única e exclusivamente para 

seu campus e na UFF os alunos ‘concorrem’ com os outros campi, não havendo uma 

justa distribuição orçamentária. 

O trabalho se divide em dois capítulos, o primeiro intitulado “Educação 

Superior: Acesso, Permanência e Êxito” que é composto por dois itens, em que um 

aborda um pouco sobre a historicidade das duas instituições centrais desse trabalho, 

e a segunda um aparato sobre os expressivos programas governamentais que 

embasam a ampliação da democratização no acesso ao ensino superior. 

O segundo capítulo aborda de forma mais singular sobre o trabalho profissional 

das duas coordenações que tive experiência como estagiária, com foco no trabalho 

das assistentes sociais, e tem como título “O Trabalho das Assistentes Sociais nas 

Referidas Instituições. 
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CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO SUPERIOR: ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO 

 

O presente capítulo retrata um breve histórico das instituições centrais que o 

trabalho se embasa. Expõe os cursos ofertados e a importância dos mesmos na 

cidade de Campos dos Goytacazes, os quais contribuem para as áreas de humanas 

e exatas.  

Neste capítulo também há discussão sobre as políticas governamentais 

atribuídas à democratização ao acesso do ensino público em instituições federais, 

mas com foco no ensino superior. A fim de abranger o tema em pauta, no primeiro 

momento, apresentamos a educação como direito social, pautado na CF de 1988.  

Posteriormente, evidenciamos a principal tendência da expansão da Educação 

Superior no Brasil; e com a finalidade declarada de estabelecer e melhorar o 

desenvolvimento da educação são elaborados decretos, leis e textos constitucionais 

que normatizam, orientam e regulamentam esse direito, estabelecendo suas diretrizes 

em dado contexto. 

 

1.1- BREVE RESGATE HISTÓRICO DAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES 

 

A história do IFF Fluminense começou no início do século passado. Criado por 

Nilo Peçanha, o então presidente da República à época. Por meio do decreto nº 7.566 

de 23 de setembro de 1909 ‘criou as Escolas de Aprendizes e Artífices com o propósito 

de educar e proporcionar oportunidades de trabalho para os jovens das classes 

menos favorecidas’. (IFF, 2015) Segundo o portal do IFF: 

 

A princípio, a ideia foi implantar as escolas nas capitais dos Estados, 
cidades com maior capacidade de absorção de mão de obra, destino 
certo daqueles que buscavam novas alternativas de empregabilidade 
nos espaços urbanos. Excepcionalmente no Estado do Rio de Janeiro, 
a escola não foi instalada na capital e sim na cidade de Campos dos 
Goytacazes-RJ. No dia 23 de janeiro de 1910, a escola entrou em 
funcionamento, a nona a ser criada no Brasil com cinco cursos: 
alfaiataria, marcenaria, tornearia, sapataria e eletricidade. (IFF, 2015, 
p. 1). 

 

Com a industrialização do país, tornou-se cada vez mais importante a formação 

de profissionais para suprir as demandas do mercado, assim, as Escolas de 

Aprendizes e Artífices de nível primário são transformadas em Escolas Industriais e 
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Técnicas, assemelhando às escolas de ensino médio e secundário. Com as 

mudanças, no ano de 1942, a sede da escola em Campos ficou pequena e novas 

instalações se tornaram urgentes. Assim, a escola adquiriu o terreno no parque Dom 

Bosco, onde atualmente funciona o campus Campos Centro do IF Fluminense. (IFF, 

2015) 

Na década de 1960, houve uma expansão dos cursos oferecidos e de novas 

instalações. E na década de 1970, a então Escola Técnica passa por uma grande 

procura da classe burguesa, já que o ensino médio ‘normal’ era considerado 

estagnado e eles procuravam novas opções. (IFF, 2015). Assim sendo   

 

No ano de 1974, a ETFC passa a oferecer apenas cursos técnicos em 
seu currículo oficial e põe fim as antigas oficinas. Neste ano, a 
Petrobrás anuncia a descoberta de campos de petróleo no litoral norte 
do estado. Notícia que mudaria os rumos da região e influenciaria 
diretamente na história da instituição. A Escola Técnica Federal de 
Campos, agora mais do que nunca, representa o caminho para o sonho 
e passa a ser a principal formadora de mão de obra para as empresas 
que operam na bacia de Campos (IFF, 2015, p. 2) 
 

Já na década de 1990, as Escolas Técnicas Federais são transformadas em 

Centros Federais de Educação Tecnológica, porém, só em 1999, seis unidades da 

Rede Federal são autorizadas a oferecer cursos em nível superior. Posteriormente, 

em 2002, os vínculos com cidades vizinhas do interior foram feitos, São João da Barra 

e Quissamã participam do desenvolvimento regional da Escola Técnica. 

  

Foi em outubro de 2004, sob decretos, assinados pelo Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva, que o CEFET passou a ser Centro Universitário, 
com todas as prerrogativas que lhe eram inerentes. Além do ensino 
médio e técnico, o CEFET Campos passa a oferecer os cursos 
superiores de Automação, Manutenção Industrial, Indústria do Petróleo 
e Gás, Desenvolvimento de Software, Design Gráfico, Geografia, 
Matemática, Arquitetura e Ciências da Natureza nas modalidades: 
Química, Física e Biologia, além de três pós-graduações lato sensu: 
Educação Ambiental, Produção, Sistemas e Literatura, Memória 
Cultural Sociedade e um curso de mestrado em Engenharia de Meio 
Ambiente (IFF, 2015, p. 3).  

 

Em 2009, a Escola Técnica e posterior CEFET, passa a ser chamada de 

Instituto Federal Fluminense. E hoje se encontra em 12 municípios, que alcança 

12 campi, um Polo de Inovação, um Centro de Referência em Tecnologia, Informação 

e Comunicação na Educação e a Reitoria, ‘reunindo 17.885 estudantes, 

920 professores e 712 técnico-administrativos’, segundo o IFF em Números (IFF, 
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2018). 

Os Institutos Federais se constituíram a partir da fusão dos Centros Federais 

de Educação Tecnológica, das escolas agrotécnicas federais e das escolas técnicas 

vinculadas às universidades federais. Com objetivo de estabelecer nova organização 

da Rede Federal, em função da ampliação em larga escala e da dispersão territorial 

provocada pela criação de unidades diferentes e que exigiam uma tipologia 

institucional que envolvesse um arrojado projeto político-pedagógico e uma nova 

forma de articular e coordenar a gestão dentro de uma estrutura multicampi (AQUINO 

et. al., 2019).  

O Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro, conta com ensino 

técnico integrado ao ensino médio, com os cursos de: Automação, Edificações, 

Eletrotécnica, Informática, Mecânica e Telecomunicações, também na modalidade do 

PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

O ensino superior na referida instituição é dividido em cursos de bacharel: 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação. As licenciaturas são: 

Ciências da Natureza: Ciências e Biologia; Educação Física, Geografia, Letras, 

Matemática e Teatro. E conta também com cursos de Tecnologia em: Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Design Gráfico, Manutenção Industrial e 

Telecomunicações.  

O instituto ainda conta com graduação stricto sensu voltados à formação 

científica e acadêmica e também ligados à pesquisa, oferecendo assim o curso de 

Mestrado Profissional em: Ensino de Física, Engenharia Ambiental, Sistemas 

Aplicados à Engenharia e Gestão, Ensino e suas Tecnologias , Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia para Inovação,  Arquitetura, Urbanismo e Tecnologias 

e Doutorado Profissional em Modelagem e Tecnologia para Meio Ambiente Aplicadas 

em Recursos Hídricos - AmbHidro. E latu sensu que são direcionados à atuação 

profissional e atualização dos graduados no nível superior: tecnólogos, licenciados ou 

bacharéis, tendo assim: Arquitetura da Cidade: suas Demandas e Tecnologias, 

Docência no século XXI, Educação Ambiental, Gestão, Design e Marketing, Literatura, 

Memória Cultural e Sociedade. 

A Universidade Federal Fluminense – UFF é uma instituição pública de ensino 

superior com sede em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. Foi criada pela Lei nº 

http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-sistemas-aplicados-a-engenharia-e-a-gestao
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-sistemas-aplicados-a-engenharia-e-a-gestao
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-ensino-e-suas-tecnologias/apresentacao
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-propriedade-intelectual-e-transferencia-de-tecnologia-para-inovacao/apresentacao
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-propriedade-intelectual-e-transferencia-de-tecnologia-para-inovacao/apresentacao
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-profissional-em-arquitetura-urbanismo-e-tecnologias/apresentacao
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/doutorado-ambhidro/apresentacao
http://portal1.iff.edu.br/pesquisa-e-inovacao/pos-graduacao-stricto-sensu/doutorado-ambhidro/apresentacao
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Rio_de_Janeiro
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3.848, de 18 de dezembro de 1960, cujo nome era Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro, com a sigla UFERJ, a partir da integração de faculdades no 

município de Niterói. A Lei nº 4.831, de 5 de novembro de 1965 oficializou o nome 

atual, Universidade Federal Fluminense. 

A UFF Campos é um dos oito campus localizados no interior do Rio de Janeiro, 

somado a Niterói, que é a sede, totalizando nove campi. Além do ensino presencial, a 

UFF oferece cursos EAD (Educação a Distância) distribuídos em vinte e oito 

municípios incluindo os da sua sede em Niterói. Contudo, são cento e trinta e um 

cursos de graduação, em trinta e dois municípios do estado do Rio de Janeiro. Sendo 

assim 

 

A UFF é constituída por 42 Unidades de Ensino, sendo 25 Institutos, 
10 Faculdades, 6 Escolas e 1 Colégio de Aplicação. São ao 
todo 125 departamentos de ensino, 125 cursos de graduação 
presenciais e 6 cursos de graduação a distância oferecidos 
em 28 polos da Universidade Aberta do Brasil, em convênio com o 

CEDERJ-RJ. Na Pós-Graduação Stricto Sensu são 85 programas de 
Pós-Graduação e 126 cursos, sendo 44 de doutorado, 66 de mestrado 

acadêmico e 16 mestrados profissionais. A Pós- Graduação Lato 
Sensu apresenta 150 cursos de especialização e 45 programas de 
residência médica (UFF, 2019). 

 

A Universidade Federal Fluminense está presente na Região Norte Fluminense 

desde 1962, quando foi criado o Curso de Serviço Social. 

Tal fato não só trouxe importância acadêmica para o interior, Campos dos 

Goytacazes, mas também acentuou a economia da cidade. O conjunto de suas 

atividades passa a dar origem a uma força de atração de consumidores e empresas, 

contribuindo para gerar um crescimento econômico-social local/regional (ANTONIO 

JR, 2014). Desse modo, 

 

O respeito e o reconhecimento da comunidade e a parceria que o 
Departamento de Serviço Social de Campos vem realizando com 
outras instituições locais e regionais consolidam o projeto de 
interiorização da UFF com a criação do Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento Regional, em 28 de julho de 1999, 
atendendo assim a novas demandas na área do Ensino, Pesquisa e 
Extensão (UFF, 2019). 

 

Atualmente, o campus de Campos conta com seis cursos de graduação, são 

eles: Serviço Social, Ciências Sociais, Ciências Econômicas, História, Psicologia e 

Geografia. A Instituição atende a uma população diversificada, sendo ela: jovens, 

http://www.uff.br/?q=unidades-local
http://www.uff.br/?q=setores&title=&field_tipo_value=7&combine=
http://www.uff.br/?q=cursos%2Fgraduacao&title=&field_turno_value=All&field_titulacao_curso_value=All&field_tipo_de_curso_value=2&field_c_digo_e_mec_value=
http://www.uff.br/?q=vagas-candidatos
http://www.uab.capes.gov.br/index.php/polos-841937/o-que-e-um-polo-de-apoio-presencial
http://www.uff.br/sites/default/files/acordo_cooperacao_cederj.pdf
http://www.uff.br/node/6712
https://app.uff.br/sispos/candidatura/cursos?tipo_curso=1
https://app.uff.br/sispos/candidatura/cursos?tipo_curso=1
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adultos e idosos, com a Universidade para Terceira Idade - UNITI (programa de 

extensão), estudantes de graduação, extensão, egressos do ensino médio e pós-

graduação, quais sejam: Stricto-Sensu: Desenvolvimento Regional, Ambiente e 

Políticas Públicas e Geografia e Lato-Sensu: Meio ambiente e Desenvolvimento 

Regional, Serviço Social Contemporâneo e Organização e Gestão das Instituições de 

Justiça Criminal e Segurança. 

Possuem cursos de humanas e exatas, contemplando amplo campo de 

escolhas para os alunos advindos do município e de outros lugares que tenham 

interesse em cursar os cursos ofertados. 

Após a breve exposição feita sobre a institucionalização de ambas instituições 

é importante destacar que são essenciais para emancipação humana e, 

consequentemente, para a conjuntura econômica, política, social e cultural. Almeida 

(2007) evidencia que existe grande importância na relação entre política e educação, 

no processo de consolidação da democracia. Ele também salienta a excelência que a 

educação impõe na vida social do indivíduo, e a noção política que se manifesta a 

partir de então na nossa sociedade. 

 

1.2- DEMOCRATIZAÇÃO NO ACESSO E POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS 

 

O artigo nº 205 da Constituição Federal brasileira de 1988, foi fundamental na 

garantia de direitos sociais. Sinaliza que a educação é um direito de todos e dever do 

Estado e da família, e inclui-se entre outros princípios educacionais a igualdade de 

condições de acesso e permanência. É também incentivada pela sociedade, tendo 

em vista o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. Ou seja, ela é um dos principais elementos para a 

emancipação humana. 

Este preceito está em consonância com os ideários de Paulo Freire, esse 

educador sinaliza que: 

 

(...) Distingue-as, sim, mas na unidade do mesmo movimento em que 
o homem se historiciza e busca reencontrar-se, isto é, buscar ser livre. 
Não tem a ingenuidade de supor que a educação, só ela, decidirá dos 
rumos da história, mas tem, contudo, a coragem suficiente para afirmar 
que a educação verdadeira conscientiza as contradições do mundo 
humano, sejam estruturais, super-estruturais ou inter-estruturais, 
contradições que impelem o homem a ir adiante (FREIRE, 1987, p. 
12). 

http://www.ppgdap.uff.br/
http://www.ppgdap.uff.br/
http://www.campos.uff.br/index.php/meio-ambiente-e-desenvolvimento-regional/
http://www.campos.uff.br/index.php/meio-ambiente-e-desenvolvimento-regional/
http://www.campos.uff.br/index.php/servico-social-contemporaneo/
http://www.campos.uff.br/index.php/organizacao-e-gestao-das-instituicoes-de-justica-criminal-e-seguranca/
http://www.campos.uff.br/index.php/organizacao-e-gestao-das-instituicoes-de-justica-criminal-e-seguranca/
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Desta forma, compreendemos que a educação é um dos principais elementos 

para a emancipação humana e responsável por promover o percurso de 

conscientização da mesma. Freire fala da importância da cultura popular: conscientiza 

e politiza. “Não absorve o político no pedagógico, mas também não põe inimizade 

entre educação e política” (FREIRE, 1987, p. 11). Impõe a emancipação num todo, na 

busca do indivíduo por ser livre. Perante a isso, é importante essa evidencia que ele 

faz sobre a educação, já que segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 no seu Art. 1º: 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais. 

 

E a educação não se limita apenas ao espaço da instituição escolar, mas 

também na educação dada pela convivência familiar com os hábitos, costumes, as 

normas da sociedade, uma dimensão de convívio social.   

A educação superior no Brasil passou por modificações que colaboraram para 

a inserção de jovens da classe trabalhadora na universidade, pois antes esse acesso 

se dava de forma mais restrita à classe dominada, como já citado anteriormente. Na 

lei 13.005 de 2014, destaca-se o art. 2º (p. 1): 

 

São diretrizes do PNE: 

I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 
discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 
valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que 
assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de 
qualidade e equidade; 
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 
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Essa mudança se deu também pela necessidade de mão de obra especializada 

para as inovações tecnológicas no mercado de trabalho a partir dos anos 1990. Foi a 

partir dessas transformações nas universidades e com a entrada cada vez maior de 

estudantes da classe trabalhadora, que a necessidade de políticas de permanência 

se intensifica para que os estudantes consigam completar seus cursos (CISLAGHI e 

SILVA, 2012).  

Com esse novo perfil de estudantes, advindos da classe trabalhadora, novas 

estratégias começam a ser postas como necessárias para se pensar a permanência 

dos mesmos no ensino superior, evidenciando assim as dificuldades ora apresentada 

no ambiente escolar, no qual impactam diretamente na conclusão do curso. Para 

Cardoso e Sampaio (1994), existem três tipos de situações de jovens estudantes: o 

jovem que apenas estuda, o que estuda e trabalha e o jovem que estuda e precisa 

trabalhar como fonte de sobrevivência. Portanto, há uma diversidade nos perfis de 

alunos do ensino superior. 

Outro fato importante que contribuiu para inserção de pessoas de baixa renda 

na educação superior foram as políticas de ações afirmativas como os sistemas de 

cotas étnicos- raciais, a Lei nº 12.711/2012, sancionada em agosto do mesmo ano, 

garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas universidades, com o 

objetivo de reservar vagas direcionadas as pessoas em situação de vulnerabilidade, 

aos negros, indígenas e deficientes físicos para ingresso nas universidades públicas 

por meio do Sistema Integrado de Seleção Unificada. 

 Criado em 2010, o SISU tem como objetivo a democratização do acesso, com 

base no resultado obtido na prova do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM 

(MAGALHÃES e MENEZES, 2014) 

No ano de 2012, foi sancionada a Lei n° 12.711 pelo Governo Federal, que 

estabelece cotas para as Universidades Federais e Instituições Federais de ensino 

básico, técnico e tecnológico, com o objetivo de aplicar uma política de inclusão 

direcionada ao público que vivencia com maior intensidade a exclusão sócio 

educacional (SANTOS, 2012). 

Segundo Imperatori (2017), nestes processos, duas frentes se mostraram 

importantes para a discussão, construção e efetivação da assistência estudantil: 

FONAPRACE - o Fórum nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis e, Andifes – a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior, que defendiam ações comuns em nível regional e 
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nacional das instituições de ensino superior, visando garantir igualdade de 

oportunidades para os estudantes das Instituições Federais de Ensino Superior (IFs). 

  A UNE – União Nacional dos Estudantes – também foi essencial para a 

democratização do ensino superior, a partir das reivindicações por parte dos coletivos 

estudantis que foram: ampliação das quantidades de vagas nas universidades 

públicas, criação de novas universidades e ampliação das já existentes, maior 

investimento e oposição à democratização do acesso do ensino superior pela via 

privatista (LEITE, 2015).   

Em 24 de abril de 2007, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

foi instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), com o objetivo de criar condições de ampliação de 

acesso e permanência no ensino superior. O REUNI tem como uma de suas diretrizes 

a redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas, aumento de vagas e 

ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil (CISLAGHI e SILVA, 2012).  

Em 2010 foi criado o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, 

que foi sancionado no dia 19 de julho deste ano, ainda no governo Lula, tendo como 

finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal, a partir de diferentes ações desenvolvidas na área, como: transporte, 

moradia estudantil, alimentação, assistência à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, 

creche, apoio pedagógico (BRASIL, 2010).  

Assim sendo, o artigo 2º apresenta os seguintes objetivos do PNAES (p. 1): 

 

I – Democratizar as condições de permanência dos jovens na           
educação superior pública federal; 
II - Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior; 
III - Reduzir as taxas de retenção e evasão; e 
IV - Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.  

 

Em relação ao público-alvo da assistência estudantil, o Artigo 5º estabelece 

que: 

 

Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes 
oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per 
capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais 
requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior. 
(BRASIL, 2010, p. 1).  
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A assistência estudantil está fadada aos estudantes pertencentes à classe 

trabalhadora a fim de minimizar as condições oriundas de pobreza, diretamente 

interligada as dificuldades para a permanência no ensino superior.  

Além disso, é de importância destacar que o Decreto nº 7.234, de 19 de Julho de 

2010 permite às IFES instituírem outros critérios de elegibilidade além do recorte de 

renda per capita já definido, o que na prática se traduz como uma vedação de acesso 

por parte dos/as estudantes e uma maior focalização.  

 Todas essas políticas implementadas são a base de sustentação para 

execução das assistências estudantis que objetivam que o/a estudante consiga não 

só acessar o ensino superior, mas que ele possa permanecer e tenha êxito no curso 

de sua escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.234-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.234-2010?OpenDocument
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CAPITULO II - O TRABALHO DAS ASSITENTES SOCIAIS NAS INSTITUIÇÕES 

 

O segundo capítulo retrata o objeto do trabalho do serviço social nas 

instituições, que se manifestam dentro de coordenações de apoio ao estudante. O 

primeiro item faz análises sobre as próprias coordenações, explicitando como e qual 

é sua importância na vida dos estudantes. Já o segundo explicita como é o trabalho 

profissional na perspectiva das próprias assistentes sociais. 

É importante ressaltar que a AE é legitimada dentro dessas coordenações, e 

suas competências se atribuem a estas. De acordo com a Política Nacional de 

Assistência Social (2004), vulnerabilidade social é decorrente da pobreza, privação 

(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou 

fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) que são 

recorrências diárias dos estudantes das instituições. Dessa maneira, 

 

As ações de Assistência Estudantil são destinadas aos estudantes 
matriculados em cursos presenciais de graduação e devem ser 
desenvolvidas pelas Ifes de forma articulada com as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão 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. As linhas de ação 
são apresentadas de forma genérica, resguardando a autonomia 
universitária na definição de suas ações conforme o que já existia ou 
na implantação de novas ações. (BORSATO, 2015, p. 103) 
 

As ações de AE sugeridas pela PNAES devem ter como prioridade a 

viabilização e igualdade de oportunidades; e contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico do estudante. Além disso, com o trabalho interdisciplinar, 

podemos contar com o suporte profissional de outras categorias (psicólogas, TAE, 

pedagogas) para agir, preventivamente, para minimizar as situações de saúde mental, 

violência física e mental, repetência e evasão decorrentes da insuficiência de 

condições mentais, físicas, materiais e principalmente financeiras com a concessão 

de bolsas e auxílios. 

 

2.1 - COORDENAÇÕES DE APOIO AO ESTUDANTE UFF/IFF E SEUS 

BENEFÍCIOS 
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As coordenações são responsáveis por elaborar ações e comandar os recursos 

da universidade e/ou instituto destinados às suas atuações. Todos os profissionais 

que exercem suas funções dentro de uma coordenação estão disponíveis para auxiliar 

as ações da equipe, desenvolvendo um trabalho interdisciplinar. Prestar amparo aos 

alunos nas demandas do dia a dia acadêmico, eventos político-estudantis e outras 

atribuições e competências são funções de ambas coordenações. 

 É importante ressaltar que esses setores existem para além de concessão de 

bolsas e auxílios, há toda uma articulação profissional para atendimento a questões 

relacionadas a saúde mental, violência doméstica (física e mental), acolhimento e, se 

necessário, encaminhamento à rede de saúde pública municipal entre outros. Ao 

particularizar o trabalho profissional do serviço social nas coordenações ressalta-se 

que está atrelado à Assistência Estudantil - AE. 

O Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal Fluminense 

aprovado por meio da Resolução nº 039/2016 é um documento que regulamenta os 

objetivos, as diretrizes e as regras gerais de funcionamento das modalidades de 

bolsas e auxílios. No planejamento do Programa, define as ações, projetos e serviços 

vinculados às modalidades destas com critérios socioeconômicos. Definem o público-

alvo e a necessidade de estudos socioeconômicos realizados pelas profissionais do 

Serviço Social habilitadas, as assistentes sociais. 

A criação dos IFs e a política de expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional Científica e Tecnológica conferiram avanços sociais a partir de 2003, 

principalmente em seu aspecto territorial, uma vez que a expansão promoveu uma 

‘guinada’ destas escolas para o interior do país. Se antes, as unidades da Rede 

Federal localizavam-se, mais predominantemente, próximas às regiões mais 

desenvolvidas; na fase pós-expansão, se movimentou mais em direção às regiões 

mais afastadas e periféricas. Assim, na condição de uma política pública de educação, 

a expansão da educação profissional e tecnológica, na primeira década do século XXI, 

se consolidou com base no modelo dos Institutos, cujas características dentre as quais 

são possíveis destacar: a oferta verticalizada do ensino; o sistema de cotas nos 

processos de acesso; as políticas de permanência dos estudantes; a inserção das 

atividades de pesquisa e de extensão em todos os níveis de ensino no escopo das 

atribuições dessas instituições (AQUINO et. al., 2019). 

Ao lado do aumento das ofertas de vagas e da democratização do acesso, 

houve o crescimento de demandas para a assistência estudantil na Rede Federal, 
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trazendo desafios para estruturar estratégias e políticas de permanência destinadas 

aos estudantes, que acarretam para o ambiente institucional diversas demandas que 

revelam sua condição e lugar historicamente determinado na sociedade brasileira.  

Considerando o início da expansão da Rede Federal em 2005, vemos que as 

iniciativas do Ministério da Educação para ampliar as condições de permanência dos 

estudantes foram implementadas a partir de 2010, com a criação do PNAES e da 

ampliação da oferta do Programa Nacional de Alimentação Escolar abrangendo os IF 

e em 2013 com a implantação do Programa Bolsa Permanência MEC. 

É com base no decreto do PNAES, que as instituições federais normatizam 

suas ações da política de assistência estudantil (CONIF, 2018).   

A Expansão da Rede Federal foi executada em três fases: a Fase I, que foi do 

período de 2005 a 2007; a Fase II, de 2007 a 2010 e a Fase III, no período de 2011 a 

2014.  Como ressalva, a questão da permanência deve ser entendida por um binômio 

‘acesso e permanência’, pois ambos buscam garantir oportunidade educacional ao 

estudante, mas que não escapa da inerente disputa de concepção que sempre 

ocupou espaço no interior das instituições de educação profissional (AQUINO et. al., 

2019) 

Ao longo da trajetória da assistente social a função pedagógica foi 

desempenhada por meio de duas formas, primeiro como estratégias com objetivo de 

reproduzir as relações de dominação e exploração do capital e a segunda como 

“estratégias educativas emancipatórias, vinculadas à necessidade histórica de 

construção de uma alternativa societária à ordem do capital.” (ABREU e CARDOSO, 

2009. p. 5). Com isso, estudos apontam esses dois eixos definidores dos perfis 

pedagógicos das práticas educativas em Serviço Social: a “ajuda” e a participação.  

A “ajuda” está ligada a perspectiva de “ajuda psicossocial individualizada”, ela 

contribui para a naturalização da pobreza, das desigualdades sociais e legitima a 

situação de subalternidade da classe trabalhadora. Já a “participação” está ligada a 

perspectiva desenvolvimentista modernizadora, ou seja, uma vinculação profissional 

aos interesses e lutas populares, portanto, a “ação educativa começa a tomar para si 

o caráter de emancipação das classes subalternas” (PINHO et.al. 2015, p. 6). 

 Assim sendo, a assistente social pode contribuir para superação da 

manutenção da ordem, a partir de sua consciência política e norteado pelo projeto 

ético-político no seu trabalho. Como ressalta Conceição (2010, p. 65): 
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Portanto, a dimensão educativa da ação profissional pode vir a atender 
as necessidades básicas do capital, contribuindo para a manutenção 
da atual ordem econômica. No entanto, pode também constituir um 
espaço político que possibilite o questionamento e a transformação 
societária. 

 

Com isso, é importante ressaltar que a socialização de informação é essencial 

para o acesso aos direitos sociais, pois não é somente incluir o usuário em uma 

política social, mas também auxiliá-los com suas respectivas demandas, para que 

possam lutar por mais direitos. De acordo com Iamamoto (2004) apud (CONCEIÇÃO, 

2010, p. 57): 

 

os profissionais contribuem nessa direção à medida que socializam 
informações que subsidiam a formulação e a gestão de políticas 
públicas e o acesso a direitos sociais, ao viabilizarem o uso de 
recursos legais em prol dos interesses da sociedade civil organizada 
e ao interferirem na gestão e avaliação daquelas políticas, ampliando, 
assim, o acesso à informação a indivíduos sociais para que possam 
lutar e interferir na alteração dos rumos da vida em sociedade. 

 

Concordamos com Leite (2015), que o Brasil é um dos países em que se 

verificam as maiores taxas de desigualdade social, fato notável dentro da própria 

universidade, onde um significativo número de alunos que venceu a barreira do 

vestibular já ingressava em situação desfavorável ante os demais, pois não tinham as 

mínimas condições socioeconômicas de iniciar ou de permanecer nos cursos 

escolhidos.  

Segundo Moraes et.al. (2011), os estudos clássicos, categorizam os jovens em 

duas vertentes, os que estudam e os que trabalham. Os que precisam estudar e 

trabalhar acabam escolhendo cursos noturnos, pois necessitam conciliar o horário da 

jornada dupla. 

As demandas desses alunos vão além das atividades estritamente 

acadêmicas, o que passa a exigir do Estado uma atenção diferenciada na garantia 

também da permanência e da conclusão do curso dessas pessoas (FELIPPE, 2016) 

Essa realidade advém da necessidade de dedicação maior ao curso, quando é 

em horário integral, ou às vezes têm um turno livre, que é preenchido com atividades 

extracurriculares, como por exemplo, um estágio, projetos de pesquisas, extensões, 

etc.  

Diante dessa realidade, no ano de 2014, a Pró- Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional, em parceria com o Fórum de Assistentes Sociais do Instituto Federal 



27 
 

Fluminense (FASIFF), discutiram a respeito da Política de Apoio à Formação Integral 

do Estudante com o objetivo de regulamentar o Programa de Assistência Estudantil, 

na qual estão presentes diretrizes norteadoras e balizadoras para as diversas ações 

de assistência estudantil, acompanhamento social e acadêmico dos estudantes, 

sendo elas:  

 

a) promover o acesso e a permanência dos estudantes com vista à 
inclusão social e democratização do ensino; 
b) garantir a igualdade de oportunidades na perspectiva de direito 
social à educação de qualidade e exitosa;  
c) proporcionar aos estudantes condições necessárias para a 
permanência com pleno desempenho acadêmico na Instituição; 
d) contribuir para minimizar a retenção ou a evasão dos estudantes de 
maneira ascendente;  
e) assegurar aos estudantes maior equidade de oportunidades no 
exercício das atividades acadêmicas; 
f) garantir ao estudante com necessidades educativas específicas as 
condições necessárias para o seu desenvolvimento acadêmico; 
g) contribuir para a formação integral dos estudantes, estimulando e 
desenvolvendo a criatividade, a reflexão crítica, a participação em 
atividades culturais, esportivas, artísticas, políticas, científicas e 
tecnológicas (IFF, N°39/2016).  

  

O objetivo é contribuir para a democratização do acesso, da permanência e da 

conclusão do curso dos estudantes do IF Fluminense.  

No âmbito do Instituto Federal Fluminense de Educação, o setor da Assistência 

Estudantil é composto por uma equipe interdisciplinar, com a participação do 

assistente social, psicólogo, nutricionista, pedagogo/técnico em assuntos 

educacionais e servidor com função administrativa (RESOLUÇÃO N° 39/2016).  

Esse critério tem sido requisitado em um conjunto determinado de políticas, e 

tem constituído a chamada equipe multiprofissional ou a condução de um trabalho 

interdisciplinar. Nesse sentido,  

 

a assistência estudantil é composta por uma variedade de eixos de 
atuação. Percebe-se, então, que a proposta do PNAES (Plano 
Nacional da Assistência Estudantil) é articular as diferentes áreas e, 
consequentemente, diferentes políticas sociais, visando garantir um 
padrão de proteção social amplo. É interessante observar que são 
definidas as ações e não as formas de se executar as ações, o que 
resulta na diversidade de projetos e serviços implementados em cada 
Ifes (IMPERATORI, 2017, p. 295).  
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Então, há um alargamento no mercado de trabalho para as áreas desses 

profissionais e uma tendência no âmbito das políticas sociais de organizar alguns 

processos de intervenção com a presença desses profissionais.   

A assistência estudantil visa assegurar um processo de ampliação das 

condições de acesso e permanência a educação no país. Nestas circunstâncias, 

compreende-se que a assistência social é inscrita como um direito social e a 

assistência estudantil é uma das dimensões da assistência social.  

Diante das condições de desigualdade socioeconômica no contexto brasileiro, 

a assistência estudantil é integrante de um processo educacional que tende a se 

estruturar de forma restritiva (já que não pode assistir a todos estudantes), dificultando 

a universalização do acesso e da permanência no ambiente de ensino, cercada ainda 

de inúmeros desafios. Estes desafios estruturais tendem a ser maquiados, e acabam 

sendo tratados majoritariamente como dificuldades individuais, familiares, mas nunca 

como um problema estrutural da educação nas instituições fazendo com que muitos 

alunos abandonem os cursos.  

Com isso, a implantação de Ações de Assistência Estudantil no âmbito do 

Instituto Federal Fluminense, se dá de acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), tendo como objetivo, promover a permanência dos alunos 

matriculados na Instituição, com vista à trajetória acadêmica exitosa, fazendo com que 

o aluno se aprofunde nos estudos. 

O Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal Fluminense, é 

entendido como: 

 

o conjunto de ações, serviços e projetos que visa possibilitar a 
democratização das condições de acesso, permanência e conclusão 
de curso pela minimização dos efeitos e impactos da desigualdade 
social estrutural na vida dos estudantes e suas famílias. Esses efeitos 
e impactos podem se materializar de diversas formas, o que engloba 
dificuldades para satisfazer necessidades humanas básicas como 
comer, vestir-se, alimentar-se, morar, transitar e consumir bens e 
serviços fundamentais para o seu pleno desenvolvimento e 
participação social como cidadão (IFF, N°39/2016).  

  

Seguindo por essa perspectiva, é importante ressaltar que, muitas vezes, e por 

não conseguir sanar as necessidades citadas acima, os estudantes são obrigados a 

interromper seu percurso escolar, para inserir-se no mercado de trabalho. Por isso o 

trabalho das assistentes sociais é imprescindível nesse âmbito. 
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Destaca-se a importância da assistência estudantil na vida escolar dos alunos, 

para minimizar as expressões da questão social. Com isso, para que os estudantes 

da UFF Campos tivessem a garantia da sua permanência na universidade foi criada 

a Coordenação de Assistência Estudantil -CAES (2011), que anteriormente existia 

apenas na UFF Niterói. A Coordenação de Assistência Estudantil elabora atividades 

voltadas para o estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica com base 

na PNAES. Ela visa orientar e encaminhar os alunos da UFF Campos, juntamente 

com a PROAES (Pró Reitoria de Assuntos Estudantis) com o objetivo de oferecer aos 

alunos condições materiais que garantam o processo de formação acadêmica, a partir 

dos programas sociais oferecidos pela instituição2. 

No ano de 2018 passou a ter a colaboração de uma psicóloga, tal fato é de 

grande importância visto a grande demanda de saúde mental; normalmente a CAES 

também conta com estagiários do Serviço Social. Sua intenção é a de assistir 

socialmente os alunos da instituição, tanto na área socioeconômica, quanto na área 

da saúde tendo como objetivo contribuir para a qualidade da formação universitária, 

auxiliando no acesso aos programas de assistência estudantil.  

Cabe ressaltar que apesar de anteriormente a CAES não contar com a 

colaboração de psicólogos alocados no setor, para auxiliar as demandas de saúde 

mental do dia-a-dia, as assistentes sociais faziam um excelente trabalho articulado 

com a coordenação do curso de psicologia. Onde mensalmente havia a execução do 

projeto “Cuca-Legal”, uma roda de conversa com diferentes temáticas que abordavam 

os anseios dos estudantes de forma leve e descontraída, a fim de minimizar suas 

angustias. 

A inserção do trabalho do assistente social na área da educação é 

indispensável, considera-se que o planejamento das ações é de fundamental 

importância para a alcance dos objetivos de ofertar um serviço educacional justo, 

democrático e de qualidade (CAVAIGNAC; COSTA, 2017).  

O assistente social deve participar integralmente do processo de planejamento, 

cumprimento e avaliação das ações de assistência estudantil. A assistente social tem 

a possibilidade de mobilizar os recursos materiais e humanos necessários à 

 
2 Este parágrafo contém co-autoria com Thayná Viana de Souza, onde foi realizado um trabalho 

acadêmico sobre essa mesma temática. 
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efetivação de um trabalho comprometido com os interesses dos usuários, que na 

perspectiva deste trabalho, são os estudantes (CAVAIGNAC; COSTA, 2017). 

 Além disso, tem a possibilidade de intervir, com alternativas de atuação que 

superem a administração de benefícios monetários. Isto porque, para além desses 

benefícios (bolsas e auxílios), outras ações de educação são também importantes 

para proporcionar a formação integral dos indivíduos, tais como: trabalhos com as 

famílias, rodas de conversa, campanhas socioeducativas, ações de extensão 

institucional e atividades de formação política. 

Segundo a Lei n° 8.662, de 7 de junho de 1993, que regulamenta a profissão 

de assistente social, realizar estudo socioeconômico é uma de suas competências, 

“para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública 

direta e indireta, empresas privadas e outras entidades” (CFESS,1993).  

Entende-se assim, que podemos contribuir com a categoria profissional na 

execução de indicadores e critérios avaliativos a serem utilizados na realização do 

estudo socioeconômico em concordância com o projeto ético-político da profissão. 

Assim, destaca-se a probabilidade de conhecer a realidade dos usuários-alunos, 

visando sua compreensão e intervenção sob a ótica da justiça social, a fim de 

assegurar a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais.  

O estudo social é um instrumento, objeto da intervenção profissional, das 

assistentes sociais para o conhecimento da condição de vida do usuário, a fim de 

implementar programas e serviços, bem como traçar o perfil correlacionando os níveis 

socioeconômicos com diferentes indicadores para maior conhecimento da realidade 

(MIOTO, 2009). 

Para Mioto (2009 p. 32), “abordar o tema - estudos socioeconômicos – no 

âmbito do Serviço Social, remete a pensá-lo, inicialmente, enquanto parte intrínseca 

das ações profissionais dos assistentes sociais”.  

 A partir dos estudos socioeconômicos, os alunos de ensino superior que 

atendem aos requisitos conseguem ser contemplados com programas de bolsas e 

auxílios, que são regulados pela PNAES. A partir deste estudo é considerado o que 

mais abrange a necessidade de cada estudante, como transporte, moradia, 

alimentação, entre outros. A avaliação socioeconômica dos alunos tem como objetivo 

ser um meio que possibilite a mobilização dos mesmos para a garantia de direitos. 
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 Dentro do setor de assistência estudantil, a assistente social, profissional 

devidamente habilitada para realização do estudo, conta com previsão orçamentária 

e os levantamentos estatísticos de estudantes atendidos pela AE. Os valores de cada 

modalidade de bolsas e auxílios ofertados são definidos por edital anual, semestral ou 

fluxo contínuo, respeitando a garantia de acesso às inscrições a todos os estudantes 

regularmente matriculados pelo menos uma vez por ano letivo.  

 Os estudantes que manifestarem interesse por tal, devem atender aos critérios 

estabelecidos no edital. Este trabalho está embasado em duas instituições distintas, 

logo, cada qual têm suas especificidades, assim como qualquer outra instituição, já 

que o PNAES possibilita autonomia para que elas manifestem suas melhores 

intenções para com seus alunos identificando o que melhor se adequa em cada 

instituição. Cabe destacar que, apesar de autonomia profissional em poder deliberar 

a parte orçamentária dos editais, eles devem seguir o artigo 3 do decreto PNAES (p. 

1) sendo desenvolvidas nas seguintes áreas: 

 

I - Moradia estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - atenção à 
saúde; V - inclusão digital; VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; 
IX - apoio pedagógico; e X - acesso, participação e aprendizagem de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades e superdotação. 
 

Com possibilidade de definição de critérios sobre a seleção dos alunos a serem 

beneficiados, o próximo passo em comum de ambas instituições é composto pelas 

seguintes etapas: entrega dos documentos; análise dos documentos; reuniões entre 

as assistentes sociais para adoção de estratégias em comum; entrevistas com os 

estudantes, quando necessário; visita domiciliar, quando necessário. Salvo que existe 

particularidades acerca da analisa dos documentos da UFF Campos, onde será 

aprofundado mais abaixo. 

A lista de documentos, as datas, os prazos e os locais em que são realizados 

cada etapa exposta acima são definidos em edital. Todos os documentos, baremas, 

fichas, relatórios e pareceres emitidos pelas assistentes sociais são arquivados de 

maneira a manter resguardado o sigilo profissional, conforme art. 2 – item d.  

“inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, 

garantindo o sigilo profissional” – título II dos Direitos e das Responsabilidades Gerais 

do/a Assistente Social do Código de Ética profissional (1993). 
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 De acordo com CFESS (2016) é de responsabilidade das instituições equipar 

salas adequadas para realização dos atendimentos (reuniões, entrevistas) individuais 

ou familiares. É também imprescindível armários com chave para arquivamento dos 

documentos e materiais de intervenções profissionais. Ambas instituições seguem 

essas responsabilidades. 

Para inclusão dos alunos em modalidades de bolsas e auxílios, que são 

fornecidas pela AE, o (a) estudante deve ter além da renda familiar per capita de 1,5 

SM, a procedência escolar pública ou particular com bolsa (com comprovação). 

Segundo o Decreto nº 7.234/2010, também serão consideradas as seguintes 

variáveis: composição familiar do estudante, situação do principal provedor familiar, 

posse de bens (casa própria e carro), situação da moradia familiar (casa própria, 

alugada, cedida), despesas familiares básicas consideradas de sobrevivência, 

condições de saúde do estudante e de seus familiares, impossibilidade de atuação no 

mercado de trabalho, situações consideradas atípicas, como catástrofes naturais, 

acidentes que impossibilite trabalho alterando a renda familiar.  

Importante destacar das variáveis mencionadas acima, ‘situações 

consideradas atípicas’, no que estamos vivenciando na pandemia mundial do Covid-

19 que teve início no final de 2019, um novo vírus que vem impossibilitado a 

“normalidade” humana na qual sempre vivenciamos. Sendo assim, um novo fator de 

desemprego atual, onde as duas instituições abriram editais emergenciais para 

possibilitarem aos estudantes condições de enfrentamento deste problema.  

Exponha-se então as modalidades de bolsas e auxílios do IFF campus Centro 

e UFF Campos. Sendo no IFF Centro3: 

Bolsa Permanência IFF: concede um valor financeiro mensal aos alunos 

matriculados regularmente em cursos técnico, técnico integrado ao ensino médio e 

ensino superior, todos de forma presencial. Os recursos são destinados 

prioritariamente aos estudantes ingressantes pelo sistema de cotas ou por ações 

afirmativas, ambas com critérios de renda, seja por meio de seleção própria ou pelo 

SISU. O benefício mencionado poderá ser acumulado apenas com os auxílios 

 
3 Dados retirados do Portal Eletrônico do IFF. Disponível: http://portal1.iff.edu.br/reitoria/diretorias-

sistemicas/diretoria-de-politicas-estudantis/assistencia-estudantil/bolsas-e-auxilios. Acesso em: 
28/05/2020. 

 

http://portal1.iff.edu.br/reitoria/diretorias-sistemicas/diretoria-de-politicas-estudantis/assistencia-estudantil/bolsas-e-auxilios
http://portal1.iff.edu.br/reitoria/diretorias-sistemicas/diretoria-de-politicas-estudantis/assistencia-estudantil/bolsas-e-auxilios
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(alimentação, transporte, moradia) e com as bolsas de caráter acadêmico. O discente 

precisa ter ao menos um turno livre para participação nas atividades de 

acompanhamento social e acadêmico definido pela equipe da AE.  

A bolsa ENEE: direcionada aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais contribui para a permanência dos estudantes assistidos pelo Núcleo de 

Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNEE) que se 

encontram no perfil das ações da AE como estabelecido pela PNAES. A mesma é de 

critério socioeconômico e objetiva viabilizar, dentre outros, recursos ou materiais 

específicos, a aquisição de tecnologias assistidas aos alunos, sendo como um dos 

critérios a comprovação por laudo médico, justificando a necessidade educacional 

específica, não sendo acumulável com a Bolsa Permanência IFF. 

 O auxílio-transporte: é para os estudantes que possuem dificuldades para se 

deslocar no percurso residência/instituição. O auxílio deve atender alunos que não 

residam na mesma cidade que o campus ou para os que residem em áreas de difícil 

deslocamento/acesso do mesmo município, consideradas áreas do interior onde não 

há circulação de transporte público regularizado. 

O auxílio-moradia apresenta-se como um instrumento primordial para a 

garantia da permanência dos estudantes que residem originalmente em outros 

municípios em que estão matriculados. Por meio de um repasse financeiro (já que o 

IFF não contém moradia estudantil própria) aos estudantes matriculados em cursos 

presenciais, reduzindo os índices de evasão escolar e melhorando seu 

desenvolvimento acadêmico. Esse repasse normalmente é utilizado para auxiliar em 

um aluguel para o estudante, muitas vezes utilizado em pensões, repúblicas, moradias 

estudantis etc. O estudante deve apresentar junto a documentação comprobatória 

social, o contrato de aluguel.  Salvo que esse auxílio é vedado para aluguel familiar 

em imóveis. 

Por último, o auxílio-alimentação, que compreende a concessão de almoço 

no refeitório do campus. Como o campus Centro conta com mais de 6000 estudantes, 

segundo o registro acadêmico do mesmo, impossibilitando que todos possam ser 

assistidos por esse benefício, é oferecido excepcionalmente, para os discentes que 

desenvolvem atividades por dois turnos seguidos. Normalmente quem se enquadra 

nessas especificidades são os alunos do técnico integrado ao ensino médio e os 

alunos das engenharias e arquitetura do ensino superior. 
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Destaca-se que todos alunos têm direito a lanchar e jantar no instituto, apenas 

o almoço é concedido por meio de uma avaliação. Excepcionalmente estudantes fora 

dessas condições poderão ser contemplados com esse auxílio, desde que 

comprovem real necessidade, mediante laudo médico, estudo e parecer favorável da 

assistente social ou da nutricionista.  

Na UFF as bolsas e auxílios objetivam os mesmos significados de permanência 

e conclusão do IFF e qualquer outra instituição que segue o decreto do PNAES, o que 

difere são as nomenclaturas (que ainda assim são muito parecidas), manutenção do 

benefício e acompanhamento dos alunos acerca dos mesmos. Sendo assim, a UFF 

Campos4 oferece os programas: 

Bolsa acolhimento: direcionada aos estudantes ingressantes nos cursos de 

graduação presencial que apresentam situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

O edital dessa bolsa ocorre duas vezes ao ano para acesso único e exclusivo dos 

alunos ingressantes no semestre. O aluno ingressante só pode concorrer a esse 

edital, sendo vedada a participação em outras bolsas e auxílios. 

Bolsa de desenvolvimento acadêmico: proporciona ações de apoio 

socioeconômico ao acadêmico, a fim de contribuir para o desenvolvimento dos 

estudantes para que consigam garantir a permanência e conclusão no curso. O aluno 

contemplado com essa bolsa deverá fazer parte de um grupo de trabalho, pesquisa 

ou projeto de um professor previamente apresentado. 

Bolsa de apoio aos estudantes com deficiência: assegura ao estudante de 

graduação presencial com deficiência motora, sensorial ou múltipla um suporte 

financeiro para minimizar os gastos acerca de sua situação de vulnerabilidade 

econômica e com as despesas de deslocamento, aquisição de instrumentos pessoais 

indispensáveis e de apoio aos estudos. 

Auxílio moradia: auxilia mensalmente o estudante que originalmente é de 

outra cidade e se mudou exclusivamente para estudar na cidade de sua graduação. 

Como mencionado no auxílio moradia do IFF, o da UFF também não é responsável 

 
4 Dados retirados do Portal Eletrônico da UFF. Disponível: http://www.uff.br/?q=calouros/4-bolsas-e-

auxilios. Acesso em: 28/05/2020. 

 

 

http://www.uff.br/?q=servico/bolsa-acolhimento-para-alunos-ingressantes
http://www.uff.br/?q=calouros/4-bolsas-e-auxilios
http://www.uff.br/?q=calouros/4-bolsas-e-auxilios
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para subsidiar aluguéis familiares. O estudante que for contemplado deverá 

apresentar seus gastos com moradia sendo por recibo, contrato e outros. 

Auxílio alimentação: destinado aos alunos que comprovem sua situação de 

vulnerabilidade acerca de documentação comprobatória, a fim de contribuir com as 

despesas alimentares dos estudantes regulamente matriculados em cursos 

presenciais. 

Auxilio creche: proporciona um apoio financeiro para contribuição de gastos 

com creches, escolas e serviços similares comprovados, para estudantes 

matriculados em curso de graduação presencial que tenha filhos com idade de 0 a 6 

(zero a seis) anos incompletos. 

Auxílio saúde: destinado a alunos com problemas de saúde e gastos com 

remédios que comprovem essa necessidade. Esse auxilio é uma exceção à regra de 

acúmulos de bolsas e auxílios, ele não pode ser acumulado com a bolsa de apoio aos 

estudantes com deficiência.  

Basicamente a regra geral que coincidentemente se aplica em ambas 

instituições, é de não acumulo entre duas bolsas. Podendo acumular dois auxílios 

(exceto moradia e transporte) e uma bolsa e um auxílio. No caso do IFF a ‘regra’ 

também não se aplica a acúmulos com bolsa alimentação, visto que o aluno não 

recebe monetariamente e sim o direito de almoço no instituto.  

Destaca-se que ambas as instituições contam também com um auxílio 

emergencial (já mencionado) que normalmente se analisa através de entrevista com 

o (a) aluno solicitante quando apresenta situação diferente da que havia prestado 

anteriormente e não tenha sido contemplado. As assistentes sociais do IFF têm 

autonomia para incluí-lo em algum programa de acordo com a necessidade 

apresentada e a disponibilidade orçamentária. Já na UFF, o solicitante deverá fazer 

uma inscrição online do edital disponível e disputá-lo para com todos os campi, mas 

contará com um parecer de uma das assistentes sociais de Campos. 

Anteriormente foi mencionado uma situação emergencial pandêmica, o Covid -

19, indo além de uma situação emergencial recorrente, como explicitado acima. Para 

tanto, as instituições prestaram um apoio emergencial pontual para esse problema. O 

IFF disponibilizou uma bolsa de R$150,00 reais e foram contemplados 250 estudantes 

que seguiram os seguintes critérios: 
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O aluno deve estar matriculado nos cursos regulares 
do Campus Campos Centro; não ter sido reprovado por falta no último 
semestre/ano e estar matriculado em pelo menos três disciplinas; não 
ter outra bolsa ou auxílio fornecidos pelo Campus Campos Centro; não 
ter benefício do governo federal com a exceção do Bolsa Família; ser 
cotista; estar inscrito no CAD Único; ou ter ficado desempregado no 
período da pandemia5 (IFF, 2020, p. 1) 

 

Segundo a CAE, foram 881 inscritos e priorizaram atender os alunos do 

campus que não possuem fonte de renda no momento.  

A UFF disponibilizou 1000 vagas de bolsas com valor de R$250,00 reais e 

segundo eles, o Edital Auxílio Emergencial COVID-19 “visa atender os/as estudantes 

de graduação presencial em situação de vulnerabilidade socioeconômica, enquanto 

subsistir os efeitos da Pandemia de COVID-19” (DPS/CAS6, 2020). Diferentemente do 

IFF, a UFF possibilita o acúmulo com mais uma bolsa ou auxílio que o aluno que 

obtenha. 

Como anteriormente citado, as bolsas e auxílios são bem similares, visto isso, 

foi criado o quadro de benefícios abaixo, foi explicitado a amostragem da 

diferenciação entre valores monetários. Destaca-se que essas informações são 

baseadas no ano de 2020 e, conforme vão surgindo novos editais, pode haver 

alterações de acordo com as particularidades evidenciadas.  

Quadro 1 – Valores destinados à Assistência Estudantil 

Benefício – Instituição Valor IFF Valor UFF 

Permanência IFF/ Bolsa de 

desenvolvimento acadêmico 

R$350,00 R$440,00 

Bolsa ENEE/ Bolsa apoio aos 

estudantes com deficiência 

R$350,00 R$400,00 

Auxílio Transporte R$150,00 R$275,00 

Auxílio Moradia R$225,00 R$300,00 

Fonte: Elaboração própria baseada nas informações da UFF e IFF (Jul. 2020). 

 
5 Dados retirados do Portal Eletrônico do IFF. Disponível http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/campos-

centro/noticias/divulgados-criterios-de-selecao-para-concessao-de-beneficio-emergencial-a-alunos. 
Acesso em: 09/07/2020. 

6 Dados retirados da Cartilha do Edital Auxílio Emergencial COVID-19, do Portal Eletrônico da UFF. 
Disponível em: 
http://www.uff.br/sites/default/files/informes/cartilha_edital_auxilio_emergencial_covid.pdf. Acesso em: 
09/07/2020. 

http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/campos-centro/noticias/divulgados-criterios-de-selecao-para-concessao-de-beneficio-emergencial-a-alunos
http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/campos-centro/noticias/divulgados-criterios-de-selecao-para-concessao-de-beneficio-emergencial-a-alunos
http://www.uff.br/sites/default/files/informes/cartilha_edital_auxilio_emergencial_covid.pdf


37 
 

 

Pode-se destacar a diferença considerável dos valores monetários em ambas 

instituições e fazer um aparato a isso. Esta questão, além de outros fatores, pode 

estar vinculada ao fato do edital da UFF ser o mesmo para todos os campi, tendo em 

consideração que a sede fica em uma cidade onde o custo de vida é mais alto que o 

de Campos dos Goytacazes (cidade de ambas instituições exploradas aqui). E já o 

IFF Centro consegue atribuir um valor a julgar necessário de acordo com as 

necessidades que a cidade apresenta. 

  

2.2 - ANÁLISE DO TRABALHO PROFISSIONAL A PARTIR DA PESQUISA DE 

CAMPO 

 

 Ultimamente a temática Serviço Social e Educação têm ganhado destaque. 

Apesar de ser considerada um novo campo, é uma vinculação dos primórdios da 

profissão, segundo o CFESS (2011). 

 Segundo Almeida (2007) a introdução da categoria profissional na área se 

constitui de uma forma remota aos primórdios profissionais, em uma atuação com 

destaque voltado para um controle social sobre famílias proletárias. Ele destaca que 

a notoriedade que a área tomou está atrelada a três tendências, nas quais foram 

observadas no campo das políticas sociais a partir dos anos 1980, sendo elas 

(ALMEIDA, p. 13, 2007): 

 

O enfrentamento da pobreza a partir de políticas públicas que estabelecem 
condicionalidades em relação à educação escolarizada.  
A interface de diferentes políticas setoriais, em especial aquelas dirigidas aos 
segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social, tornando o acesso 
à educação escolarizada um marco na afirmação dos direitos sociais de 
crianças e jovens. 
O alargamento da compreensão da educação como direito humano, 
adensando as práticas sociais organizadas em torno de diversos e 
abrangentes processos de formação humana, criando uma arena de disputas 
ideológicas fortemente mobilizadoras dos paradigmas educacionais em 
disputa no âmbito do Estado e da sociedade civil como os de: 
empreendedorismo, empregabilidade e emancipação. 
 

 A relação Capital x Trabalho é objeto do trabalho profissional do serviço social, 

fundamental para se entender as dimensões das expressões da questão social. A 

Política de Educação é parte desse processo, já que existe uma demanda imposta 

pelas classes dominantes quanto à formação técnica, intelectual e moral da classe 
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trabalhadora, a partir de um modelo de escolarização “necessário às condições de 

reprodução do capital em diferentes ciclos de expansão e de crise” (CFESS, 2011, p. 

16).  

Desta forma, destaca-se: 

 

As demandas apresentadas aos/às assistentes sociais em relação à 
educação nunca estiveram limitadas a uma inserção restrita aos 
estabelecimentos educacionais tradicionais, sendo acionadas também 
a partir das instituições do poder judiciário, das empresas, das 
instituições de qualificação da força de trabalho juvenil e adulta, pelos 
movimentos sociais, entre outras, envolvendo tanto o campo da 
educação formal como as práticas no campo da educação popular 
(CFESS, 2011, p. 16). 

 

Ao pensar a educação é preciso apreender a realidade na perspectiva de 

totalidade. Compreender que as dimensões são distintas e que compõem a vida 

social, de forma que: 

 

(...) resulta de formas historicamente determinadas de enfrentamento 
das contradições que particularizam a sociedade capitalista pelas 
classes sociais e pelo Estado, conformam ações institucionalizadas em 
resposta ao acirramento da questão social. Ela constitui uma estratégia 
de intervenção do Estado, a partir da qual o capital procura assegurar 
as condições necessárias à sua reprodução, mas também resulta da 
luta política da classe trabalhadora em dar direção aos seus processos 
de formação, convertendo-se em um campo de embates de projetos 
educacionais distintos, em processos contraditórios de negação e 
reconhecimento de direitos sociais. A trajetória da política educacional 
no Brasil evidencia como as desigualdades sociais são reproduzidas a 
partir dos processos que restringiram, expulsaram e hoje buscam 
“incluir” na educação escolarizada largos contingentes da classe 
trabalhadora (CFESS, 2011, p. 19). 

 

Hoje destaca-se as mazelas das modificações que são necessárias à 

reprodução do sistema cíclico do capital, em um processo de ampliação das formas 

de acesso e permanência em diferentes níveis e modalidades educacionais: 

“educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional e 

tecnológica, educação de jovens e adultos, educação especial e educação superior, 

a partir do desenvolvimento de programas assistenciais” (CFESS, 2011, p. 20). 

A partir das relações acima mencionadas, a educação brasileira reflete sobre a 

ampliação das possibilidades de contratação de profissionais do Serviço Social, as 

assistentes sociais para a “operacionalização técnica de programas assistenciais e 

difusão ideológica dos paradigmas que sustentam a ideia de educação “inclusiva” e 

“cidadã”” (CFESS, 2011, p. 21). 
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Abaixo foram apresentados os resultados da pesquisa de campo que foi 

direcionado às assistentes sociais de ambas instituições onde tive experiência como 

estagiária. Todos os dados foram gerados a partir de perguntas abertas, que foram 

baseados na metodologia descrita na introdução. Foram descritos os resultados do 

questionário online com intuito de identificar o trabalho profissional do serviço social 

distinto, sob uma mesma perspectiva, já que ambos se tratam de coordenações 

voltadas ao apoio estudantil.  

O público alvo foi de cinco assistentes sociais, sendo três do IFF e duas da 

UFF, nas quais deram respostas acerca do exercício profissional nas instituições, o 

quantitativo médio de pedidos de bolsas e auxílios por edital, o trabalho 

interdisciplinar, entre outros. Como não há intenção de expor as profissionais, serão 

identificadas com números. 

A educação está atrelada aos princípios da profissão do serviço social, já que 

fundamenta a concepção emancipadora, na garantia do respeito à diversidade 

humana considerando a livre orientação e expressão sexual dos indivíduos que, sob 

essa perspectiva, são os alunos; livre identidade de gênero, sem as quais não se 

viabiliza uma educação não sexista, não racista, não homofóbica/lesbofóbica/ 

transfóbica.  

Sobre esse assunto, o CFESS diz que há 

 

um conjunto de referências teóricas que subsidiem a atuação 
profissional na Política de Educação, contribuindo para desvelar suas 
particularidades a partir de uma concepção de educação que esteja 
sintonizada ao projeto ético-político do serviço social e que, por isso, 
não pode ser tomada de forma abstrata, vazia de significado político e 
desvinculada da perspectiva da classe trabalhadora (CFESS, 2011, p. 
23). 

 

Desta forma, qualifica a democracia como um processo e não como um valor 

liberal. A atuação profissional para garantia de qualidade da educação indica 

evidências e sintonias com os princípios éticos e políticos que norteiam a atuação 

profissional, destacando o trabalho no campo educacional, revelando-se o domínio de 

que o trabalho do assistente social, no campo da educação, não se restringe ao 

segmento infantil nem tão pouco a abordagens individuais. Envolvem também 

 

ações junto às famílias, aos professores e professoras, aos demais 
trabalhadores e trabalhadoras da educação, aos gestores e gestoras 
dos estabelecimentos públicos e privados, aos/às profissionais e às 
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redes que compõem as demais políticas sociais, às instâncias de 
controle social e aos movimentos sociais, ou seja, ações não só de 
caráter individual, mas também coletivo, administrativo-organizacional, 
de investigação, de articulação, de formação e capacitação profissional 
(CFESS, 2011, p. 38). 

 

Recorrendo em orientações e encaminhamentos aos alunos e/ou familiares, 

trabalho em grupos, entre outros, tendo como foco o enfretamento das expressões da 

questão social que estão presentes na vida dos estudantes. 

Os processos de ampliação da formação escolarizada são embasados no 

incentivo de uma educação democratizada, tendo como respostas o que tem se 

“expressado em um redirecionamento do fundo público de tal magnitude que a 

recomposição e ampliação das taxas de lucro da burguesia educacional sejam 

travestidas em “processos de democratização do acesso à educação”” (CFESS, 2011, 

p. 39). 

Com visibilidade, recursos e ampliação, surge então a demanda pela inserção 

de assistentes sociais nos estabelecimentos que implementam a Política de Educação 

para que 

operem diretamente com as “políticas”, programas e projetos no campo 
da assistência estudantil e das ações afirmativas, na esfera pública, e 
de organização e execução das “políticas’, programas e projetos de 
concessão de bolsas, na esfera privada empresarial e filantrópica 
(CFESS, 2011, p. 40). 

 

No que tange ao exercício profissional em ambas instituições para a garantia 

da permanência na educação, duas situações têm prevalecido: as articulações com 

outras categorias profissionais, que são de extrema importância para auxiliar no 

combate as questões de saúde mental (muito latente) e a concessão de bolsas e 

auxílios que atendem e minimizam as necessidades na qual os estudantes se 

encontram. 

Sendo assim, foi perguntando às assistentes sociais se uma equipe 

interdisciplinar faz diferença em uma assistência estudantil e todas concordaram que 

sim.  Foram destacadas duas falas, conforme relatos abaixo: 

 

Sim, muita. A medida em que a demanda por assistência estudantil 
não é meramente financeira, são apresentadas outras demandas 
como por exemplo de saúde mental, de dificuldades de 
aprendizagem, problemas de acessibilidade e inclusão dos alunos 
com deficiência, ações preventivas em saúde, entre outras. Para 
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tanto, uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogos e 
pedagogos é de suma importância (assistente social 1). 
 
Sim. Toda diferença. Ano passado recebemos uma psicóloga para 
atuar no setor, e contribuiu muito nas demandas dos alunos em saúde 
mental. Nos articulamos também ao núcleo pedagógico para as 
questões que envolvem ensino aprendizagem (assistente social 3). 

 

O segundo relato referencia o que foi explicitado na introdução desse trabalho, 

uma grande demanda sobre saúde mental, que infelizmente quando exercia a função 

de estagiária na UFF não contávamos com o suporte de uma profissional de psicologia 

na CAES. 

É de suma importância realizar as intervenções dentro da perspectiva social 

contribuindo no processo de amadurecimento e autonomia profissional, mas também 

de reconhecer o que “nos cabe” dentro de um espaço sócio ocupacional, identificando 

demandas direcionadas a cada categoria profissional. Concordamos com Iamamoto 

que “um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver 

sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e 

capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas presentes no cotidiano” 

(2012, p. 20). 

Visto isso, também foi perguntado quais são as maiores demandas nas 

coordenações e novamente a saúde mental teve destaque, juntamente com a 

solicitação de apoio financeiro das bolsas e auxílios; há concordância majoritária das 

assistentes sociais sobre isso. Sendo assim: 

 

A maior demanda sempre é pelo auxílio financeiro, em segundo lugar 
têm sido o apoio/ encaminhamentos referentes à saúde mental 
(assistente social 1). 
 
Estudante com dificuldades financeira e com crise de ansiedade 
(assistente social 5). 

 

É importante delimitar o espaço de trabalho de cada profissional e ressaltar que 

o CFESS vedou relações de cunho terapêutico que alguns profissionais praticavam 

sob título e/ou exercício do assistente social às demandas de saúde mental.  

Resolução nº 569, de 25 de março de 2010. (CFESS, 2011). Por isso, é tão importante 

esse trabalho multiprofissional, para que as psicólogas atendam a essa demanda. 

De acordo com o trabalho ora apresentado, nota-se que, a concessão de bolsas e 

auxílios é a primeira impressão do trabalho profissional perante ações da AE.  
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Processo este bastante complexo, pois envolvem uma série de etapas que 

foram mencionadas anteriormente, como: estudos socioeconômicos, visitas 

domiciliares, entrevistas, entre outras estratégias que têm por objetivo conhecer a 

realidade familiar, social e cultural em que se inserem. É um trabalho cansativo devido 

ao número de pedidos, conforme apresentamos. Indagamos a média de pedidos anual 

por edital e obtivemos as seguintes respostas: 

 

Isso é muito relativo, pois depende dos editais, geralmente os editais 
para Bolsa Desenvolvimento Acadêmico são os mais concorridos, pois 
oferece um número maior de vagas. Contudo, ressalta-se que os 
editais são para toda UFF e não há um edital específico para os alunos 
de Campos (assistente social 1). 
 
No edital de 2019, recebemos 2388 pedidos. É difícil estabelecer uma 
média, pois crescem os pedidos a cada ano (assistente social 4). 

 

Como mencionado no decorrer deste trabalho, a forma de seleção, analise e 

concessão de benefícios da UFF Campos está subordinada à PROAES em Niterói. 

Como estagiária e estudante dessa universidade, ouvia-se muitos questionamentos 

acerca da autonomia profissional das assistentes sociais da CAES e também do 

financiamento desses benefícios, expressões do tipo “Campos é colônia de Niterói” 

eram latentes.  

Concordamos com Amaral (2008, p. 650) que “A garantia da autonomia de 

gestão financeira, isto é, o financiamento das atividades do meio universitário, é vital 

para as definições das suas políticas de ensino, pesquisa e de interação com a 

sociedade”. 

Ressalta-se que apesar da contribuição que a AE tem na vida dos estudantes, 

devemos destacar que não se pode confundir assistência estudantil e assistência 

social. A assistência social é uma política pública destinada a camada mais pobre com 

o objetivo de prover o mínimo social, enquanto a assistência estudantil é um direito 

ligado a educação, não é uma política de “combate à pobreza”, conforme sinaliza 

Cislagui e Silva (2012).  

Contudo, a AE tem grande relevância na vida dos estudantes, como já 

mencionado anteriormente. Assim sendo, foi perguntado na perspectiva das 

assistentes sociais, sob olhares aos alunos em vulnerabilidade social ou risco social, 

a importância da AE na vida deles. Novamente, todas concordaram sobre a garantia 

de permanência desses indivíduos, trazendo como destaque: 
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A assistência estudantil preconiza os direitos dos estudantes previstos 
no Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Tal 
programa visa contribuir com a permanência dos discentes em 
vulnerabilidade social no ensino público federal. Assim diversas ações 
são realizadas nas áreas da saúde, moradia, alimentação, inclusão 
digital, apoio pedagógico, entre outros (assistente social 3). 
 
A assistência estudantil pode colaborar com a permanência do 
estudante na instituição, pode ajudá-lo a lidar com questões familiares, 
questões com colegas de sala e professores, tornando a jornada no 
IFF mais leve. Isolada, não podemos dizer que ela é suficiente, pois 
demanda também a colaboração de outras diretorias, como a de 
ensino, além de acesso a outras políticas públicas como transporte, 
assistência social e saúde, para que sua permanência seja efetivada 
(assistente social 4). 
 
A assistência estudantil tem sua importância uma vez que sinaliza para 
a comunidade acadêmica a educação como direito, e também contribui 
para que o estudante possa ter as condições mínimas para 
permanecer na instituição de ensino de forma a concluir seus estudos 
(assistente social 5). 

 

Planejar e executar atividades socioeducativas também são trabalhos em que 

o assistente social assume uma posição de sujeito da ação profissional, superando a 

posição de executor terminal de políticas, projetos e programas institucionais, 

principalmente no que tange a associação de AE - bolsas e auxílios. Sendo assim, ao 

serem indagadas sobre a assistência estudantil para além de bolsas e auxílios 

frisaram:  

 

É trabalhar na perspectiva de que o aluno é um sujeito de direitos e 
para tanto possibilitar o empoderamento dos mesmos, facilitando o 
acesso aos seus direitos, bem como aos recursos disponíveis, 
dotando-os de conhecimento e poder de decisão, priorizando desse 
modo a dimensão socioeducativa da profissão (assistente social 1). 
 
Tem a ver com uma escuta atenciosa, identificação de 
questões/situações que nem mesmo o estudante se dá conta. Tem a 
ver com convite para reflexão sobre a vida e a situação em que se 
encontra, vislumbrar mudanças e entender que os auxílios e bolsas 
tem caráter temporário para sua permanência na escola. Tem a ver 
com crescimento do estudante enquanto cidadão de direitos e agente 
de transformação (assistente social 2). 

 

A concessão de bolsas e auxílios são inerentes a produção e o processo da 

ação profissional. Não se pode particularizar o trabalho do serviço social a isto. Visto 

que é um trabalho sob o ponto de vista social, político e cultural. É um trabalho amplo 

que socializa informações, estimula o debate, exercita a fala e desperta o senso crítico 

do corpo estudantil (CAVAIGN; COSTA, 2017). 
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Com isso, foi levantado qual o trabalho do serviço social na instituição, destaca-

se aqui: 

 

Entre outras ações diversificadas que surgem no dia a dia, o trabalho 
principal gira em torno de informar e viabilizar meios para garantia dos 
direitos dos estudantes (assistente social 2). 
 
Acolhimento ao estudante ingressante, atendimento social, atuação 
conjunta com outros profissionais e instituições (interdisciplinaridade e 
intersetorialidade), realização do projeto cuca legal, realização de 
outras ações socioeducativas, realização do processo seletivo de 
bolsas e auxílios, atendimento a família, realização da pesquisa do 
perfil do estudante ingressante, supervisão de estagiários e bolsistas 
(assistente social 3). 

 

Essas ações são tão importantes para a produção do processo de formação 

profissional dos estudantes quanto as que são inerentes à concessão de auxílios, pois 

elas contribuem para a formação integral dos estudantes, sob o ponto de vista social, 

político e cultural. É nesse terreno que se assenta a dimensão educativa do trabalho 

do assistente social, no sentido de socializar informações, estimular o debate, 

exercitar a fala e despertar a criticidade do corpo estudantil (CAVAIGN; COSTA, 

2017). 

Atualmente, o Brasil, assim como outros países, passa por uma situação atípica 

de saúde pública. Todas as instâncias de poderes, por parte do governo, 

consideraram uma situação de calamidade pública, em virtude da pandemia do novo 

coronavírus. Por isso, a partir da segunda quinzena de março de 2020 às autoridades 

sanitárias (nacionais e internacionais) estabeleceram medidas para diminuição da 

propagação do vírus, estabelecendo uma quarentena a fim de firmar um isolamento 

social. Essa ação implica diretamente nas atividades econômicas, serviços de saúde 

e educação (IFES, 2020). Devido a essa situação, foram indagadas sobre como está 

sendo o trabalho profissional, devido a essa nossa perspectiva de trabalho. As 

assistentes sociais tiveram semelhança nas respostas, afirmaram que estão fazendo 

um trabalho remoto e procuram auxiliar os alunos nas demandas apresentadas, com 

destaque: 

 

Continuamos trabalhando de forma remota, atendemos aos alunos via 
redes sociais (facebook e instagram), por telefone e whatsapp do setor 
e por e-mail. Estão sendo realizadas reuniões pelo aplicativo meet e na 
próxima semana começaremos a fazer análise socioeconômica (toda 
online) para bolsas e auxílios estudantis que fazem parte do "Programa 
Integrado de Acesso Digital e apoio às atividades remotas divulgado 
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pela Universidade no último dia 25/06". Realizamos nesse período 
ainda uma live sobre Assistência Estudantil nos campi do interior, rodas 
de conversa com a psicologia e divulgação nas redes de material 
preventivo à saúde mental (assistente social 1). 

 
Sabemos das consequências da pandemia nas famílias mais 
vulneráveis: o desemprego, o baixo acesso aos serviços de saúde, a 
qualidade do acesso à internet, as informações.... O serviço social na 
educação tem o atendimento presencial como elemento fundamental 
para uma escuta mais qualificada. O trabalho remoto tem sido 
realizado através de contatos telefônicos, e-mail, informações no portal 
no sentido de atender demandas emergenciais e informar sobre 
cuidados com a saúde física e mental (assistente social 2). 
 
Estamos atendendo aos alunos remotamente, selecionando alunos 
com situação agravada pela situação de pandemia e orientando aos 
alunos quanto aos benefícios do governo federal (assistente social 5). 

 

No cenário pandêmico, a assistência estudantil ganha ainda mais notoriedade 

junto aos alunos, visto que perpassa a transferência de recursos financeiros e 

alcançam estudantes e familiares com ações que vão desde orientação para acesso 

aos programas governamentais até ao acolhimento de questões relacionadas à saúde 

mental que vem crescido fortemente. 

Para encerrar a discussão, questionamos o que dá título a esse trabalho, quais 

os limites, desafios e possibilidades dentro de uma coordenação de apoio ao 

estudante. Como foi direcionado a uma pequena contribuição, foi dada ênfase a todas 

as respostas: 

 

LIMITES DESAFIOS POSSIBILIDADES 
Financiamento e autonomia 

para elaboração dos 
programas de assistência. 

Trabalhar com a dimensão 
socioeducativa do Serviço 
Social, buscando ir além das 
bolsas sociais 

Trabalhar com a dimensão 
socioeducativa, entendendo 
que a assistência ao estudante 
é muito maior que o simples 
repasse financeiro 

Limites ocorrem em função da 
deficiência do número de 

profissionais de Serviço Social, 
Psicologia e pedagogo. 

Um dos grandes desafios é 
trabalhar com recursos 
escassos, tanto financeiro 
quanto humanos 

As possibilidades são efetivas 
na medida em que a atuação 
da coordenação é reconhecida 
pela comunidade acadêmica 
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A centralidade na gestão dos 
recursos financeiros em 

Niterói, é um limitador 

Um dos desafios que 
enfrentamos atualmente no 
ingresso dos alunos, é que as 
avaliações de cotas estão 
sendo feitas todas em Niterói, 
os alunos em vulnerabilidade, 
sobretudo os portadores [sic] 
de deficiência, tem dificuldade 
de se deslocar e custear o 
deslocamento. Já sinalizamos 
muitas vezes a pró-reitoria, 
mas alegam falta de recursos 
para fazer no interior. Através 
da avaliação do Perfil do 
Estudante Ingressante 
percebemos em 2019.2 um 
aumento de número de 
estudantes que entraram por 
ampla concorrência em 
comparação a 2019.1. O fato 
do estudante vir de várias 
regiões do país também torna-
se um desafio pois perdem de 
certa forma seus vínculos 
pessoais e familiares, então 
diversas questões enfrentadas 
pelos alunos atendemos lá no 
setor 

 

 Desafios é que a escola 
consiga, dentro das atribuições 
que lhe cabem, dar resposta às 
demandas que os estudantes 
apresentam, individual ou 
coletivamente. 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nos questionários (Jul. 2020). 

 

Com esses relatos finais tivemos a informação que recentemente, no último 

ano, a CAES passou a integrar, mesmo que de forma sucinta, na construção conjunta 

da metodologia e critérios de avaliação dos editais que originalmente só tinham 

participação da PROAES, o que significa um grande avanço para UFF Campos. 

Contudo, não podemos destacar o retrocesso em inviabilizar o acesso à educação 

superior quando um aluno supostamente cotista deve prestar-se a avaliações de cotas 

na sede, em Niterói. Isso é um desrespeito e contraria a democratização do acesso. 

Podemos considerar que a atuação das assistentes sociais em ambas 

instituições segue uma mesma linha de trabalho, apesar do trabalho na UFF ainda ser 

limitado. Mas devemos ressaltar que as duas instituições são orientadas e pautadas 

a partir do direcionamento ético-político embasados no PEP. Apesar de desafios que 
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vão para além dos ossos do oficio, que nos limita profissionalmente; humanamente 

articulam-se para garantir a maioria dos direitos sociais, mentais, físicos e sociológicos 

para com o público alvo atendido.  

Apesar da burocratização que todos os processos e editais de bolsas e auxílios 

possam parecer, no que tange o exercício profissional e as diretrizes do trabalho, 

ambos estão respaldados e devemos convir ser um trabalho ético. 

Destaca-se aqui a excelência do trabalho profissional nas duas instituições, 

cada qual com suas devidas particularidades, onde a UFF vem crescendo com a 

contribuição do trabalho de outras categorias. E o IFF magistralmente consegue fazer 

uma articulação profissional tão eficiente com tantas opiniões distintas sobre uma 

mesma perspectiva. 

O trabalho profissional dentro desta categoria educacional, assim como tantas 

outras distintas, envolve a todo momento o planejamento do trabalho interventivo e 

eficaz. Eficaz, pois garante a permanência do estudante dentro de sua escolha 

acadêmica, o possibilitando exclusividade às atividades educacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir de toda discussão apresentada e sistematizada nesse trabalho 

monográfico, que discorreu sobre a atuação das assistentes sociais de duas 

instituições de ensino com mesmo objeto de estudo e atuação, a assistência estudantil 

e a contribuição desta para permanência e êxito dos estudantes assistidos por tal, há 

de se considerar: 

A importância das esferas públicas como ampliadoras do acesso e 

permanência do ensino superior público com seus decretos, leis e textos 

constitucionais; as quais proporcionaram um novo perfil de estudantes que acessam 

as instituições de ensino público, com destaque as duas centrais que foram pautadas 

esse trabalho, IFF e UFF Campos.  

O significado de “permanência” que tanto foi latente nesse trabalho, que está 

atrelado ao enfrentamento das dificuldades financeiras, de aprendizagem, o 

descontentamento acerca do método didático-pedagógico docente, transferência de 

curso, transferência de domicílio, dificuldade em conciliar jornada de trabalho e horário 

do curso, cansaço, saúde mental, decepção pelas expectativas frustradas a respeito 

da instituição ou da futura profissão escolhida. 

O enfrentamento de todas questões mencionadas acima só ocorre em uma AE 

porque existem profissionais capacitados e articulados com outras categorias para tal. 

E que nessa concepção, o trabalho interdisciplinar é imprescindível. 

Sobre a análise do trabalho profissional, evidencia que as assistentes sociais 

são intervencionistas da relação Capital x Trabalho, diretamente ligado às expressões 

da questão social. Onde nas AE’s trabalham na perspectiva de minimizar essas 

mazelas, pautadas principalmente sobre as diretrizes do PNAES.  

Há de concordar que o trabalho das assistentes sociais, apesar de instituições 

distintas, se semelha. Destaca-se que a concordância no valor central do trabalho em 

garantia dos direitos dos estudantes e como desafios ressalvam a falta de 

profissionais de trabalho para uma demanda tão acentuada. E principalmente recurso 

financeiro, apesar da efetividade do trabalho, não há de se conseguir por falta de 

recursos financeiros atender pelo menos a metade dos alunos que necessitam de 

cada instituição.  

Entende-se que o Serviço Social trabalha na defesa e garantia de direitos, e 

que assim se faz, dentro das possibilidades de uma AE. Neste sentido, o trabalho 
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desenvolvido nas instituições visa garanti-los, para que os alunos assistidos tenham 

possibilidade de permanecer e obtenham êxito. 

São necessários mais estudos e reflexões sobre o tema. Torna-se fundamental 

realizar estudos que proporcionem melhor entendimento sobre as políticas de 

permanência e o trabalho do Serviço Social na AE, a se considerar os complexos 

fatores que proporcionam a permanência de estudantes em suas escolhas 

acadêmicas.  
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APÊNDICES  

Apêndice A - Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

Universidade Federal Fluminense 

 Trabalho Final de Curso 

 Pesquisadora: Millena Martins Pedra  

Tema da pesquisa: Assistência Estudantil no Instituto Federal Fluminense Campus 

Campos Centro e Universidade Federal Fluminense: limites, desafios e 

possibilidades. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Você está convidado (a) a participar da pesquisa intitulada: ‘O exercício 

profissional da assistente social na assistência estudantil’. Desenvolvida para estudo 

do trabalho final de curso, em Serviço Social do Curso de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes/RJ. Esta pesquisa tem 

por principal objetivo, avaliar a importância da assistência estudantil na vida dos 

discentes das instituições IFF e UFF Campos. 

Sua participação não é obrigatória e ocorrerá através de um questionário, 

fornecendo informações referentes à temática destacada anteriormente. A qualquer 

momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com as instituições IFF 

e UFF- Campos, RJ. As informações obtidas através da pesquisa serão confidenciais 

e seu arquivamento será feito pela pesquisadora. Os dados coletados serão 

analisados e poderão ser publicados de modo a propiciar um processo de divulgação 

e debate dos resultados obtidos. Esta divulgação não ameaçará o sigilo das 

informações, uma vez que ocorrerá de forma, predominantemente, agregada, ou 

recorrerá a nomes fictícios. Somente serão identificados os sujeitos que manifestarem 

sua autorização neste sentido, o mesmo ocorrendo com imagens pessoais, 

registradas através de fotos e/ou filmagens. Uma cópia do trabalho final do curso ficará 

disponível na instituição. Você receberá uma cópia deste termo e poderá esclarecer 

qualquer dúvida com a própria pesquisadora.   
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 Declaro que entendi a proposta da pesquisa e aceito participar da mesma. Esclareço 

também que: 

 [   ] Permito   [   ] Não permito – a referência a meu nome com um dos sujeitos 

pesquisados 

 [   ] Permito   [   ] Não permito – a utilização e divulgação de fotos com imagens 

pessoais e/ou cedidas por mim.  

  

Campos dos Goytacazes, _____de_______________ de 2020 

  

  

___________________________________________________________________

Assinatura do entrevistado 

 

 

___________________________________________________________________

Assinatura do pesquisador 

 

 

___________________________________________________________________

Testemunha Universidade Federal Fluminense 
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Apêndice B - Questionário 

Universidade Federal Fluminense 

 Trabalho Final de Curso 

 Pesquisadora: Millena Martins Pedra  

Tema da pesquisa: Assistência Estudantil no Instituto Federal Fluminense Campus 

Campos Centro e Universidade Federal Fluminense: limites, desafios e 

possibilidades. 

 

Questionário enviado por e-mail para as assistentes sociais das duas instituições 

1) Qual a importância da assistência estudantil na vida de um estudante em 

vulnerabilidade social? 

2) Quais são os limites, desafios e possibilidades dentro de uma coordenação de 

apoio ao estudante? 

3) Uma equipe interdisciplinar faz diferença em uma assistência estudantil? 

4) Quais as maiores demandas que chegam hoje na Coordenação? 

5) Qual o trabalho do Serviço Social na instituição? 

6) Como está sendo o trabalho profissional visto uma situação atípica na qual 

estamos vivendo, a pandemia do Covid – 19? 

7) O que é uma assistência estudantil para além de bolsas e auxílios? 

 

 


