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RESUMO 

 
O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foi criado de acordo com o Decreto 
nº 7.234, tendo como prerrogativa o direcionamento das ações de assistência estudantil nas 
Instituições Federais de Ensino. Seus objetivos principais são a minimização dos efeitos das 
desigualdades sociais e promoção da inclusão social, mediante a contribuição para a educação 
de jovens socioeconomicamente vulneráveis. Na UFVJM, o Programa de Assistência Estudantil 
(PAE) segue as diretrizes do PNAES no intento de ofertar o serviço de assistência estudantil. 
Sua finalidade é contribuir para a permanência e êxito acadêmico dos alunos em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica da universidade, por meio de uma política voltada para o 
atendimento de suas necessidades básicas. Por conseguinte, este trabalho pretendeu avaliar a 
efetividade dos objetivos do PAE e sua consonância com as orientações do PNAES, 
especificamente no campus Janaúba. O problema do projeto de pesquisa visou compreender 
“Qual a efetividade do Programa Nacional de Assistência Estudantil na UFVJM – campus 
Janaúba?”. Enquanto objetivos delimitou-se: o perfil dos beneficiários; os impactos do PAE no 
desempenho acadêmico; na permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade 
econômica e nas taxas de conclusão dos estudos dos discentes beneficiados. Os resultados 
mostraram que a maioria dos beneficiários do PAE eram do sexo feminino, negros e com origem 
no estado de Minas Gerais. Quanto ao desempenho acadêmico, os beneficiários obtiveram 
melhor rendimento acadêmico do que os não beneficiários. Mesmo com um elevado índice de 
evasão no BC&T, os beneficiários do PAE evadiram em menor número do que os demais 
estudantes, ao mesmo tempo em que apresentaram maiores taxas de diplomação. Percebeu-se 
que a política de assistência estudantil na UFVJM, campus Janaúba foi efetivada, com 
contribuições para a permanência, melhora no desempenho e conclusão dos estudos por parte 
dos estudantes beneficiados. Porém, não podem ser descartados os novos desafios que a 
assistência estudantil está enfrentando e enfrentará nos próximos anos enquanto política pública 
educacional. 
Palavras chave: PNAES, Assistência estudantil e UFVJM. 
 
 
 



 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The National Student Assistance Program (PNAES) was created in accordance with Decree No. 
7,234, with the prerogative of directing student assistance actions at Federal Education 
Institutions. Its main objectives are to minimize the effects of social inequalities and promote 
social inclusion, by contributing to the education of socioeconomically vulnerable young 
people. At UFVJM, the Student Assistance Program(PAE) follows the guidelines of the 
PNAES in an attempt to offer the student assistance service. Its purpose is to contribute to the 
permanence and academic success of students in a situation of socioeconomic vulnerability at 
the university, through a policy aimed at meeting their basic needs. Therefore, this work 
intended to evaluate the effectiveness of the objectives of the PAE and its consonance with the 
guidelines of the PNAES, specifically on the Janaúba campus. The problem of the research 
project aimed to understand “How effective is the National Student Assistance Program at 
UFVJM - Janaúba campus?”. As objectives it was delimited: the profile of the beneficiaries; 
the impacts of PAE on academic performance; in the permanence of students in a situation of 
economic vulnerability and in the rates of completion of the studies of the benefited students. 
The results showed that the majority of PAE beneficiaries were female, black and from the state 
of Minas Gerais. As for academic performance, beneficiaries achieved better academic 
performance than non-beneficiaries. Even with a high dropout rate at BC&T, the PAE 
beneficiaries dropped out in a smaller number than the other students, at the same time that they 
had higher diploma rates. It was noticed that the student assistance policy at UFVJM, Janaúba 
campus was implemented, with contributions to the permanence, improvement in performance 
and completion of studies by the benefited students. However, the new challenges that student 
assistance is facing and will face in the coming years as an educational public policy cannot be 
ruled out. 

Keywords: PNAES, Student Assistance and UFVJM. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Dentre as políticas educacionais brasileiras, destaca-se o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), Decreto nº 7.234 (BRASIL, 2010 a). Em seu Art. 4º, o PNAES 

direciona a execução das ações de assistência estudantil às Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) e também aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), 

levando em consideração as especificidades das instituições nas “áreas estratégicas de ensino, 

pesquisa e extensão e àquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente” 

(BRASIL, 2010 a, artigo 2º, incisos I a IV).  

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), alinhada 

às políticas educacionais, e comprometida com a educação dos seus discentes e com a 

manutenção destes no ensino superior, compromete-se com o PNAES ao disponibilizar aos 

estudantes o Programa de Assistência Estudantil (PAE).A Universidade, por meio do PNAES, 

recebe recurso financeiro com o intento de implementar ações de assistência estudantil nas áreas 

de moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, 

esporte, creche apoio pedagógico e inclusão e acessibilidade (OLIVEIRA,2010; BRASIL, 

2010). Esse recurso financeiro é repassado à UFVJM, assim como as demais instituições 

federais de ensino, sendo sua ação orçamentária identificada pelo número 4002, de acordo a 

dotação orçamentária anual do Governo Federal. (BRASIL, 2016 b).  

Dentre os programas que são amparados pelo PNAES, na UFVJM, está o Programa 

de Assistência Estudantil (PAE). Ele foi criado no intento de ofertar o serviço de assistência 

estudantil na UFVJM. O programa é financiado pelo PNAES, e pode vir a receber 

complementação de receitas próprias, advindas da universidade, dentro do que a instituição 

dispor no orçamento e também da autorização do Conselho Universitário (CONSU) 

(Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, 2017 b). 

A Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE), que integra a 

Reitoria da UFVJM, executa o PAE na UFVJM. O PAE tem como objetivos oferecer condições 

para a ampliação da permanência, acesso de forma igualitária de condições à graduação 

presencial, diminuição das taxas de retenção e evasão, que forem motivadas por questões 

socioeconômicas e/ou psicopedagógicas. O programa tem como finalidade, além de contribuir 

para a permanência do discente na instituição, contribuir com o êxito no processo educativo dos 

alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica1 da UFVJM através de uma política 

 
1 Para a ANDIFES (2019a), a vulnerabilidade, em termos gerais, não se trata apenas de uma condição de renda. 

Diz respeito à privação a algumas pessoas de terem acesso aos serviços públicos que lhe são de direito. 
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voltada para o atendimento de suas necessidades básicas. (BRASIL, 2010; UFVJM, [2016 a]; 

UFVJM, 2016 b; UFVJM, 2017 b). 

O PAE disponibiliza para os estudantes benefícios financeiros, em forma de 

modalidades de benefícios, como: Auxílio-Creche, Auxílio-Emergencial, Auxílio-Material 

Pedagógico, Auxílio-Manutenção, Bolsa Integração, Moradia Estudantil. Esses benefícios são 

concedidos a alunos que passaram antes por critérios seletivos (indicadores), mediante editais 

de seleção e avaliação socioeconômica, que avaliam a questão da renda e vulnerabilidade 

socioeconômica do discente. Essa avaliação é realizada por assistentes sociais da PROACE 

amparados em indicadores que possibilitam comparar a situação socioeconômica dos 

candidatos aos benefícios. 

A criação de um campus da UFVJM, na cidade de Janaúba, situada no Norte de 

Minas Gerais, deu-se de acordo com as políticas do Governo Federal que propiciaram a 

expansão das universidades. O campus avançado da UFVJM foi estabelecido na cidade de 

Janaúba no ano de 2013, oferecendo o curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), 

agregando “formação geral na área de Ciência e Tecnologia a partir de uma visão crítica, 

reflexiva e sistêmica do conhecimento” (UFVJM 2014; UFVJM, 2017a). As atividades foram 

iniciadas em 2014 (UFVJM 2014). Após a conclusão do BC&T, o estudante egresso pode optar 

por uma nova formação dentre os cursos decorrentes ofertados no Instituto de Engenharia 

Ciência e Tecnologia (IECT), campus Janaúba: Engenharia de Materiais e Engenharia Física, 

com duração aproximadamente de dois anos, sem necessidade de reingressar na 

universidade (UFVJM, 2014; UFVJM, 2017a). 

Observa-se em documentos, como no Edital de seleção de ingresso de alunos e 

reserva de vagas na UFVJM, e na Resolução 25/2012 – do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (Consepe) da UFVJM, que o perfil socioeconômico de acadêmicos que estão 

ingressando no IECT está mudando, com ingresso de alunos vulneráveis socioeconomicamente 

(UFVJM, 2012; UFVJM, 2019 a). Os dados da V Pesquisa do Perfil Socioeconômico dos (as) 

Estudantes de Graduação das IFES, realizada em 2018, comprovaram isso ao demonstrar que a 

grande maioria dos discentes da UFVJM (85,7%) é formada por discentes das classes sociais 

que recebiam até 1,5 salário mínimo per capta (LAIA, 2019).  Com isso, afirma-se a 

necessidade de ampliação das políticas assistenciais que amparem os alunos vulneráveis 

 

Também se refere às condições de pobreza em que as pessoas se encontram. Diz respeito à fragilização de 
vínculos afetivos e discriminações a que pessoas possam estar sujeitas em razão da sua etnia, gênero ou 
deficiência. Vulnerabilidades podem se somar e assim potencializar os seus efeitos. 
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socioeconomicamente, para que estes não abandonem os seus cursos, e possam completar sua 

graduação.  

No bojo da avaliação das políticas públicas e da relevância do papel da assistência 

estudantil, o presente projeto tem por questão orientadora: Qual a efetividade do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil na UFVJM – campus Janaúba?  

Para Sano e Filho (2013), a análise que usa como metodologia a efetividade procura 

identificar o impacto social criado por um programa, advindo de uma política pública, 

identificando os efeitos desse impacto sobre a população que foi alvo desse programa. Já 

Barbosa (2017, p.15) descreve que, na avaliação da política, consideram-se os resultados 

obtidos. Para ele, os resultados da avaliação de um programa devem estar de acordo com os 

princípios do que ele determina como “justiça política e social”. O objetivo da avaliação não se 

limita apenas ao impacto que produz ou à natureza e ao volume de resultados. 

No regulamento da Política de Assistência Estudantil (PAEST) o conceito de 

efetividade, em relação à avaliação dos serviços de assistência estudantil, “afere em que medida 

os resultados de uma ação trazem benefício à população, no caso o discente beneficiário” 

(UFVJM, 2016 b, p. 05). O quadro 02, do Capítulo II descreve detalhadamente como a 

efetividade será abordada ao longo da pesquisa. 

A análise da efetividade do Programa de Assistência Estudantil (PAE) busca atestar 

a consonância desse programa com as orientações do PNAES, no que se refere à efetivação dos 

objetivos do PAE no campus Janaúba. O Instituto de Engenharia Ciências e Tecnologia (IECT), 

como campus avançado da UFVJM, em Janaúba, oferta aos seus discentes os benefícios 

integrantes do PAE, da universidade. 

 Para tanto, serão usados como referências de obtenção de dados para a pesquisa, 

indicadores como o perfil dos beneficiários, o Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA), 

as taxas de evasão e a análise das taxas de diplomação entre beneficiados e não beneficiados 

pelo programa, entre os anos de 2014 a 2019.  

Os objetivos específicos do projeto são: 

1 – Traçar perfil dos estudantes do BC&T, por meio da caracterização 

social/acadêmico dos estudantes e, em especial, dos beneficiários do PAE, do campus Janaúba. 

2- Identificar os impactos do PAE no desempenho acadêmico dos beneficiados pelo 

programa;  

3 - Avaliar se as ações do PAE favorecem a permanência dos estudantes em situação 

de vulnerabilidade econômica; 
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4 - Avaliar se o PAE contribui para a conclusão dos estudos dos discentes 

beneficiados. 

O interesse em analisar a efetividade do PNAES na UFVJM encontra respaldo no 

próprio Decreto 7.234, visto que ele delega às Instituições de ensino, em seu Parágrafo único, 

inciso II, fixarem “mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES” (BRASIL, 2010, 

§ único, II). 

Os dados levantados e organizados pelo projeto podem ser aproveitados pelos 

gestores da PROACE. O Regulamento do PAE, em seu Capítulo VIII, expõe a obrigatoriedade 

na qual a Pró-reitoria deva “estabelecer mecanismos de monitoramento do PAE, através da 

elaboração de metas e acompanhamento de indicadores de avaliação de desempenho e de 

esforço” (UFVJM, 2017a, Capítulo VIII, p. 07). O regulamento também determina que, a cada 

dois anos, a PROACE publique em sua página eletrônica um relatório no qual constem 

informações sobre metas que foram estabelecidas no período, assim como “os resultados de 

análise dos indicadores de avaliação de desempenho e de esforço para o serviço de assistência 

estudantil”. Essa determinação é prevista no Regulamento da PAEST, especificamente em seu 

artigo 12, que determina que “Para a avaliação serão considerados os parâmetros de eficácia, 

eficiência e efetividade descritos na PAEST” (UFVJM, 2016 b; UFVJM, 2017 b, p. 07).  

Os levantamentos feitos por este projeto apontaram dados organizados que podem 

servir de apoio para os gestores do PNAES, do Governo Federal, no intento de corresponder 

aos questionamentos levantados pela Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, em sua auditagem realizada em 

universidades, onde foram apontadas algumas fragilidades do PNAES, e que foram 

posteriormente encaminhadas ao Mec. 

Ele poderá ser uma ferramenta de levantamento de dados e acompanhamento do 

Programa de Assistência Estudantil para serem avaliados posteriormente, buscando alinhar as 

proposições e ações assistenciais do programa desenvolvido pela UFVJM aos objetivos e 

proposições do PNAES. O intuito é alinhar os trabalhos e ações de assistência estudantil da 

UFVJM aos objetivos e ações do PNAES, para poder atender de forma adequada às 

necessidades dos estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade acadêmica. E aos 

alunos beneficiários, a pesquisa buscou elucidar e explanar informações acerca da assistência 

estudantil do PAE, para evidenciar a efetividade do programa na contribuição da continuação e 

êxito nos estudos dos acadêmicos atendidos pelo programa. 
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CAPÍTULO I 

 

2 - HISTÓRICO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL NO BRASIL. 

 

A inauguração da Casa do Estudante Brasileiro em Paris, em 1928, pode ser 

considerada o primeiro registro de assistência estudantil do ensino superior brasileiro. Essa 

inauguração ocorreu no governo de Washington Luís (1926 -1930) (PINTO, 2020), com intuito 

de assegurar moradia aos estudantes brasileiros na França, na época (QUEIROZ, 2015). 

Naquele período, a elite brasileira enviava seus filhos para estudarem no exterior, ajudada pelo 

governo brasileiro (CARRANO; BERTASSI; SILVA, 2018). 

Como relatam Dutra e Santos (2017), a assistência estudantil brasileira já existia no 

ensino superior juntamente com a consolidação das universidades no Brasil no início da década 

de 30, mas voltada ainda para contribuir para os estudos da classe abastada da sociedade, que 

era a que tinha acesso ao ensino superior. O modelo de educação era isolado e de natureza 

profissionalizante. Ele surgiu para suprir a necessidade dos filhos da elite e da aristocracia 

brasileira que deixaram de ter acesso às academias europeias (BORTOLANZA, 2017).  

No território brasileiro, destaca-se a criação da Casa do Estudante do Brasil, situada 

no Rio de Janeiro, em 1930. Essa casa tinha como finalidade oferecer moradia a estudantes 

brasileiros considerados vulneráveis socioeconomicamente (QUEIROZ, 2015). A assistência 

era focalizada e emergencial. A emergência foi em demandar alimento e moradia para os 

estudantes (DUTRA; SANTOS, 2018). De acordo Araújo (2007), a casa recebia recursos do 

governo federal, e era um espaço de acolhimento e apoio ao estudante carente, e era, sobretudo, 

apartidária. 

Nesse mesmo período, o país foi se industrializando e urbanizando. O aumento da 

população e do fluxo de imigração estrangeira contribuíram para o aumento da classe operária 

e, paralelamente a isso, aumentaram também os problemas sociais (SANTOS; MARAFON, 

2016). Neste cenário, a assistência estudantil, assim como a expansão das universidades, foi 

alternativa usada como forma de contrabalançar esses problemas e atender aos anseios e ao 

crescimento do mercado capitalista (SANTOS; MARAFON, 2016). 

Segundo Imperatori (2017, p. 286), o governo Getúlio Vargas (1930-1945 e 1951-

1954), apesar de suas contradições e tensões, foi marcado também por políticas sociais. Na 

educação, o destaque foi o reconhecimento da educação como um direito público, isso 

regulamentado pelo Estado (IMPERATORI, 2017). Com o Decreto nº 19.851/1931 (BRASIL, 
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1931), denominado “Reforma Francisco Campos”, instituiu-se a Lei Orgânica do Ensino 

Superior. Essa lei propôs, em seu artigo 100, §3º, medidas de previdência e beneficência, que 

são extensivas ao corpo discente universitário, com o propósito de amparar os estudantes 

carentes por meio de bolsas de estudo. Para tanto, o Decreto propôs a organização de o que ele 

denominou de um “Caixa do Professorado Universitario” [sic.] (BRASIL, 1931, artigo 100, §3º; 

Imperatori, 2017). Cada instituto universitário contribuiria anualmente com uma quantia fixada 

pelo Conselho universitário para sustentar esse caixa. Outros recursos seriam procedentes de 

contribuição de membros da sociedade e de donativos. (BRASIL, 1931, artigo 100, §3º). 

Ainda na mesma década, com o ensino superior se desenvolvendo no país, foram 

construídas as cidades universitárias, já que as instituições estavam recebendo investimentos 

(SOARES, 2016).  

De acordo Queiroz (2015), a Carta Magna de 1934 contemplou em seu artigo 157, 

propostas de cunho assistencial para a promoção do acesso e permanência de estudantes 

carentes na educação, por meio de constituição de fundos de educação, in verbis: 
Art 157 - A União, os Estados e o Distrito Federal reservarão uma parte dos seus 
patrimônios territoriais para a formação dos respectivos fundos de educação.  
§ 1º - As sobras das dotações orçamentárias acrescidas das doações, percentagens  
sobre o produto de vendas de terras públicas, taxas especiais e outros recursos 
financeiros, constituirão, na União, nos Estados e nos Municípios, esses fundos 
especiais, que serão aplicados exclusivamente em obras educativas, determinadas em 
lei.  
§ 2º - Parte dos mesmos fundos se aplicará em auxílios a alunos necessitados, 
mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudo, assistência 
alimentar, dentária e médica, e para vilegiaturas (BRASIL, 1934, artigo 157, §§ 1º e 
2º).  
 

Porém, o mesmo documento que assegurou o acesso e a permanência aos estudantes 

carentes, promoveu a exclusão de alguns grupos sociais, como os pobres, negros ou brancos 

não europeus selecionados por meio da eugenia2. O ideal eugênico na educação tinha a intenção 

de conscientizar os jovens da classe alta, da elite, a contraírem matrimônio com moças também 

da elite (ROCHA, 2018). Assim, não era recomendada a união matrimonial entre raças ou 

classes diferentes. As proposições de eugenistas da época, dentre eles Renato Kehl, foram 

fundamentais para que parlamentares, médicos e políticos eugenistas defendessem a educação 

eugênica na Constituição (Kehl, 1929).   

Em seu artigo 138, a Constituição de 1934 previu que os entes federativos deveriam 

estimular a educação eugênica (BRASIL, 1934, artigo 138, b). Para Rocha (2018) “A educação 

 
2 Termo criado pelo cientista Francis Galton, que o definiu como “o estudo dos agentes sob o controle social que 
podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou mentalmente.”. Por essa 
teoria “[...]deveria ser aplicado o melhoramento genético na população humana” (MELDAU, [entre 2006 e 2019]). 
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nesse sentido serviria para fazer transparecer as boas características, aflorar as qualidades inatas, 

as habilidades e aptidões não descobertas ou pouco exploradas.” (ROCHA, 2018, p.65).  

As mesmas proposições eugênicas da Constituição de 1934 foram retomadas para 

a formulação da Constituição de 1937, no Governo de Getúlio Vargas. O discurso da educação 

era que ela seria para todos, mas o interesse era em continuar a manter a posição hierárquica 

superior da elite brasileira na sociedade (ROCHA, 2018). Com isso, a assistência estudantil 

para estudantes de classes desfavorecidas economicamente e para negros não foi tratada como 

forma de desfazer as injustiças sociais. 

É nesse sentido que Filho [2005?] salienta uma divergência entre a política de 

desenvolvimento industrial que Vargas empreendia e a proposta do Ministro da Educação. 

Vargas tinha como propósito capacitar a classe trabalhadora como demanda da modernização 

pelo qual o país estava passando, e sua proposta ia de encontro à reforma educacional na época, 

que foi proposta pelo Ministro da Educação, Francisco Campos. O Ministro fazia parte de um 

setor conservador do governo que não tinha interesse na formação intelectual de toda a 

população, e nem a criação de um sistema nacional de educação.  

Com a queda de Vargas do poder, houve a promulgação da Constituição de 1946, 

considerada de caráter liberal em seus enunciados (FÁVERO, 2006). Em relação às políticas 

para a educação superior foi sancionado o Decreto-Lei nº 8.393, que concedeu autonomia 

administrativa, financeira, didática e disciplinar à Universidade do Brasil (BRASIL, 1945). 

Porém, como relata Fávero (2006), essa autonomia não foi implementada.  

A Constituição de 1946 reservou um pequeno trecho em seu texto para descrever 

sobre a política para a Educação Nacional. Especificamente sobre a “assistência estudantil”, 

não há nada tratado no texto. O que se encontra, que pode ser similar a uma assistência ao 

estudante carente, exclusivamente em seu artigo 172, é a proposta de que cada sistema de ensino 

brasileiro fosse obrigado a prestar serviços de assistência educacional a estudantes 

carentes(BRASIL, 1946, artigo 172). O intuito seria o de assegurar que estes estudantes 

tivessem uma educação satisfatória. O que o texto não deixou claro é que se este tema seria 

tratado especificamente em outro texto legislativo específico posteriormente, e nem mesmo 

como essa assistência seria desenvolvida nas instituições de ensino.  

A partir da década de 50 houve, por parte de setores da sociedade, uma tomada de 

consciência da precariedade das universidades brasileiras (FÁVERO, 2006). No período, o 

Brasil se desenvolvia advindo do processo intenso de industrialização que ocorria e do 

acelerado crescimento econômico do país. Assim, emergiram discussões acerca da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e outras discussões sobre a educação. Mas essa 
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lei só seria aprovada mais adiante no tempo, em 1961. Nesse momento, também se intensificou 

o movimento pela modernização do ensino superior no Brasil (FÁVERO, 2006). 

A modernização do ensino superior, assim como reivindicações por uma reforma 

universitária e democratização do acesso e permanência no ensino superior foram pautas de 

reivindicações do movimento estudantil que se fez presente nos anos 60. Para a União Nacional 

dos Estudantes (UNE), não havia, por parte das instituições universitárias, uma preocupação 

em formar profissionais que se preocupassem com os problemas pelos quais a sociedade vivia 

naquele período, como inflação alta, desaceleração econômica e instabilidade política 

(MESQUITA, 2010; BLUMBERG, [2013?]).  

O acesso ao ensino superior não era facilitado igualmente para todos, não havia 

uma democratização ao acesso por parte das instituições universitárias. Esse fato era motivo de 

reivindicações por parte da UNE. As reivindicações se materializaram no primeiro documento, 

“A Declaração da Bahia”, criado como resultado do I Seminário Nacional da Reforma 

Universitária promovido pela UNE, no ano de 1961 (BLUMBERG [2013?]). Fávero (2016) 

relata que a UNE teve papel importante nas reivindicações e combate ao ensino antiquado e o 

elitismo nas instituições universitárias. 

O intuito das reivindicações encabeçadas pela UNE, até mesmo por meio de greves, 

era favorecer uma reforma universitária que fosse democrática (BLUMBERG, [2013?]). Para 

a UNE, essa reforma deveria contemplar políticas de acesso e permanência dos estudantes nas 

instituições de ensino superior do país. Haja vista o cenário educacional da época em que, para 

a UNE, “a instituição universitária falhava com sua missão cultural, profissional e social”, não 

favorecendo de forma democrática o acesso ao ensino superior a todos os cidadãos 

(BLUMBERG, [2013?]).  

 A assistência aos vulneráveis socioeconomicamente foi contemplada em artigos 

da LDB, de 1961 (LDB, 1961). Como exemplo, podem ser citados os artigos 2º e 3º, onde 

consta o direito à educação assegurada a todos, e como obrigação do poder público. Incluía 

também a obrigação do Estado em fornecer recursos às famílias dos estudantes, para que elas 

se vissem desobrigadas de custear os estudos destes, em caso de insuficiência financeira. No 

seu artigo 83, há a garantia à gratuidade ao ensino superior para os estudantes que comprovarem 

ser carentes financeiramente (LDB, 1961, art. 2º, art.º 3º e 83). 

Mesmo com a formalização constatada na LDB, onde é determinada a educação 

sendo um direito a todos, Viera e Nogueira (2017), que ela representaria tão somente os 

interesses privatistas, renegando os interesses públicos por educação. As autoras criticam a 

manutenção de alguns procedimentos que já eram formalizados na educação superior e que já 
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eram alvo de críticas anteriores. Como exemplo, elas descrevem a manutenção da escolha de 

diretores dentre professores catedráticos e o vestibular por curso, dentre outras formalizações. 

Porém, Bortolanza (2017) defendeu que houve um grande avanço para o sistema educacional 

brasileiro com a LDB de 1961. Segundo ele, o sistema educacional brasileiro era centralizado, 

o que exigia dos estados e municípios seguirem o modelo de educação promovido por esse 

sistema educacional. O avanço da LDB deu-se nesse cenário, onde os órgãos estaduais e 

municipais puderam usufruir da autonomia, libertos da centralização antes imposta pelo MEC. 

No ano de 1962, no II Seminário Nacional da Reforma Universitária em Curitiba, 

os estudantes da UNE e integrantes dos movimentos estudantis discutiram as resoluções que 

foram desenvolvidas no Seminário de Salvador. Em suas discussões, os universitários 

entenderam que a reforma universitária deveria ser uma mudança de estrutura, e que deveriam 

acontecer juntamente com as Reformas de Base3. A reforma universitária deveria ser realizada 

pensando em favorecer o acesso ao ensino superior aos cidadãos menos favorecidos, pois a 

estes o ensino superior era quase inalcançável (BLUMBERG, [2019]).  

Naquele período, algumas universidades se movimentaram e criaram planos para a 

reformulação estrutural das instituições de ensino superior, resultando no documento 

“Diretrizes para a Reforma da Universidade do Brasil”. Suas diretrizes foram aprovadas em 

1963, pelo Conselho Universitário. Porém, com o Golpe Militar de 64, ocorre a sustação de sua 

implantação (FÁVERO, 2006, p. 29). 

Nos Governos Militares (1964-1985), a educação passou a receber recursos 

financeiros estrangeiros. Esses recursos eram oriundos da política estrangeira de proporcionar 

a educação em países em desenvolvimento (KOWALSKI, 2012). Esses governos se destacaram 

por criar os vestibulares, que selecionavam estudantes para o ensino superior. Ribeiro (1993) 

destaca que o vestibular da época excluía apenas os concorrentes que não conseguiam a nota 

mínima para ser aprovado. Isso gerou protestos de estudantes, incluindo estudantes da classe 

média, que se classificavam, porém nas faculdades não tinham vagas para todos os aprovados.  

Imperatori (2017) cita que, naquele período, tiveram também reivindicações por 

assistências aos estudantes carentes, que contaram com a participação do movimento estudantil. 

As IFES, por sua vez, é que tiveram que assumir o compromisso de manter as necessidades 

básicas dos estudantes carentes que conseguiam ingressar na universidade. Essas e outras 

 
3  “Consistiam em várias medidas, intentadas no governo João Goulart, como a reforma bancária, a reforma 
tributária, a reforma do estatuto do capital estrangeiro, a reforma administrativa, a reforma eleitoral, a reforma 
universitária, a reforma urbana e a reforma agrária” (BERCOVICI, [2014], p. 98). As reformas foram extinguidas 
com o golpe de Estado Militar de 1964, e o fim do regime democrático. 
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reivindicações dos estudantes seriam posteriormente, e formalmente, tolhidas no Governo do 

General Artur Costa e Silva (1967-1969). 

A Constituição de 1967, em seu artigo 168, assegurou a igualdade de oportunidade 

a todos em buscar a educação. No caso da educação superior, bolsas de estudos foram garantidas 

aos estudantes, sendo que estes deveriam ressarcir o governo posteriormente. O estudante 

poderia estudar amparado por bolsas, mas deveria devolver ao governo a quantia então recebida 

para o seu custeio, assim que concluísse seus estudos (BRASIL, 1967, artigo 168). 

Imperatori (2017) lembra que os pressupostos da Constituição de 1967 sobre a 

assistência estudantil aos estudantes carentes continuaram os mesmos da Constituição de 1934. 

A sutil diferença entre as Constituições, em relação à assistência ao estudante carente, aparece 

no artigo 168, da Constituição de 1967 (BRASIL, 1967a, artigo 168, III). Em seu inciso III, foi 

exposta a gratuidade do ensino posterior ao primário4, e a substituição da gratuidade por bolsas 

de estudo, no caso de ensino de grau superior. Dos estudantes que ingressassem no ensino 

superior, seria cobrado um posterior reembolso por essas bolsas disponibilizadas. 

Uma comissão foi formada pelo Governo, em 1967, para discutir os rumos da 

educação no Brasil e o monitoramento dos movimentos estudantis. Algumas recomendações 

que foram expostas em um relatório criado pela comissão foram posteriormente incorporadas 

ao Projeto de Reforma Universitária em 1968 (FÁVERO, 2006). Dentre as recomendações para 

o ensino superior acreditavam que o princípio de autoridade e disciplina deveria ser fortalecido 

nas instituições. Deveria haver ampliações de vagas, e o vestibular unificado deveria ser 

implantado nas universidades. Recomendaram também que cursos de curta duração fossem 

criados, e que houvesse “ênfase nos aspectos técnicos e administrativos.” (FÁVERO, 2006, p. 

31-32).  

No ano de 1968, a Reforma Universitária (Lei 5.540/1968) tinha como propósito 

uma nova estrutura, e deveria ter como princípios básicos o rendimento e a eficiência, onde se 

adequavam o ensino superior e as instituições universitárias às necessidades do país. Com esse 

propósito foi editado pelo MEC o documento Rumo à Reformulação Estrutural da Universidade 

Brasileira, baseado em propostas do Plano Atcon5 (FÁVERO, 2006).  

 
4  As crianças iniciavam nesta modalidade aos 7 anos, e continuavam até os 10 anos. Era anterior ao ensino 

ginasial e colegial (TEIXEIRA, 1969). 
5 O Plano Atcon materializou-se por meio de um documento, redigido pelo consultor americano Rudolph Atcon, 

a convite da Diretoria do Ensino Superior do MEC. Por meio de estudos realizados entre os meses de junho e 
setembro de 1965, Atcon criou esse documento que tinha como propósito a “implantação de nova estrutura 
administrativa universitária” (FÁVERO, 2006, p.31). 
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Mesmo essa reforma da educação superior brasileira ter sido realizada num período 

onde a democracia brasileira estava sendo suprimida, e imposições de repressões e intimidações 

à comunidade universitária passaram a ser realizadas, Bortolanza (2017, p.10) salienta pontos 

positivos nela. Para ele, essa reforma pode ser comparada “a grande LDB da educação superior”. 

Segundo ele, a reforma foi um avanço na educação superior brasileira, pois assegurou a 

“autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira às universidades”, e 

instituiu “um modelo organizacional único para as universidades públicas e privadas”. 

De acordo Vieira e Nogueira (2017), essa Reforma de 1968, impulsionou o 

crescimento das instituições federais de ensino superior e também a criação da pós-graduação. 

Observa-se também, após à Reforma, um grande crescimento nos números de instituições 

privadas de ensino superior. Paula (2017, p.304) afirma que, com a reforma da educação 

superior brasileira em 1968, houve uma maior abertura e permissão para expansão do setor 

privado. Com isso, a universidade, que poderia ser oferecida de modo democrático, igualitário, 

prezando pela qualidade e contando com o tripé ensino pesquisa e extensão, foi renegada apenas 

às promessas escritas.  

A intenção da contrarreforma universitária, segundo Kowalski (2012, p.49), foi 

de ofertar muitas vagas no ensino superior, e com essa medida procurou-se “reprimir a rebeldia 

dos jovens”, ao mesmo tempo em que favorecia o ensino superior particular. O ensino foi então 

transformado em mercadoria, com a precarização do ensino público e favorecimento do ensino 

privado (KOWALSKI, p.49).  

A Reforma não atendia às propostas democráticas almejadas pelos universitários no 

início dos anos 60. E, além disso, até repressões às ações e às manifestações de pensamentos 

foram efetivadas contra eles. Com a promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), e com o 

Decreto-lei nº 477/1969 concretizaram-se a repressão e intimidação no meio universitário. Por 

meio deles foram definidas as atitudes que se classificariam como infrações de professores, 

alunos e funcionários ou empregados de estabelecimentos públicos ou particulares, além das 

medidas que seriam tomadas em cada caso, como forma punitiva (FÁVERO, 2006).  

Barros (2008) descreveu que as reivindicações por acesso ao ensino superior 

partiram, em sua maioria, da classe média. Ela vislumbrava no ensino superior a manutenção 

do status social e a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, que cada vez mais exigia 

mão de obra qualificada nos postos de trabalhos não manuais.  

Ribeiro (1993) também evidenciou o aumento da procura pelo ensino superior no 

Brasil. Essa procura era, em sua grande maioria, feita pela classe média que via uma 

oportunidade de ascensão social por meio dos cursos superiores, que capacitariam profissionais 
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para atuarem nas multinacionais que começaram a atuar no país, fruto das intervenções do 

mercado estrangeiro no Brasil.  

Com a criação do Departamento de Assistência ao Estudante (DAE), vinculado ao 

Ministério da Educação e Cultura, na década de 1970, foram implantados programas de 

assistência aos estudantes, com ênfase para os programas de alimentação, moradia e assistência 

médico-odontológico (KOWALSKI, 2012; IMPERATORI, 2017). Dentre esses programas, 

Imperatori (2017) destaca a Bolsa Trabalho e a Bolsa de Estudo.  

Os programas Bolsa Trabalho e Bolsa de Estudo encontravam respaldo na LDB de 

1971, em seu artigo 62, incisos I e II, que instituiu a obrigatoriedade de cada sistema de ensino 

em ofertar serviços de assistência estudantil (BRASIL, 1971, artigo 62, I e II; IMPERATORI, 

2017). Na Bolsa trabalho, criado pelo Decreto 69.927, de 13 de janeiro de 1972, os estudantes 

desempenhavam uma atividade profissional em órgãos ou entidades públicas ou particulares, 

proporcionando-lhes um exercício profissional ao mesmo tempo em que os preparava para o 

mercado de trabalho.  

Essa bolsa era destinada prioritariamente àqueles estudantes carentes, e custeada 

por quaisquer órgãos, entidades ou pessoas e pela União. Também recebia recursos de órgãos 

da administração pública direta ou indireta, mediante “contribuição resultante de acordos e 

convênios com entidades públicas ou privadas”, e "contribuição especial de Serviço Social da 

Indústria, do Serviço Social do Comércio e do Programa Especial de Bôlsas [sic.] de Estudo do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social, as quais se vincularão à respectiva área de 

aplicação" (BRASIL, 1972, artigo 4º; IMPERATORI, 2017).  

Na bolsa denominada Bolsa de Estudo, os estudantes recebiam auxílio financeiro 

para se manterem na universidade, e não havia necessidade de uma contrapartida obrigatória 

por meio de realização de uma atividade como o Bolsa Trabalho (IMPERATORI, 2017). Esses 

programas vieram para amenizar um pouco a carga de responsabilidade que estava sobre as 

universidades, que antes tinham que assumir para si a responsabilidade pela manutenção de 

alunos carentes no ensino superior. 

No começo das décadas de 1980, de acordo Vieira e Nogueira (2017, p.19), devido 

uma grande crise econômica no país, percebeu-se uma estagnação no crescimento do ensino 

superior, tanto no setor público quanto, e, sobretudo, no setor privado. Essa crise foi favorecida 

em especial pelo maior endividamento externo nos anos 70, aumento da desigualdade social, 

inflação descontrolada e diminuição dos investimentos estrangeiros no país (SANTAGADA, 

1990).    

No final da década foi fundada a Associação Nacional dos Dirigentes das 
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Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), responsável pela criação do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE). A atuação 

dos Pró-Reitores de assuntos comunitários e estudantis nas universidades brasileiras, em prol 

da assistência estudantil e da permanência dos estudantes nas IFES, data desde 1984 onde, por 

meio de reuniões, debatiam sobre as políticas de assistência estudantil. Dessas reuniões 

surgiram documentos que solicitaram ao MEC o atendimento às reivindicações e posições 

firmadas pelos Pró-Reitores (FONAPRACE, 2012). 

Após as muitas mobilizações anteriores, aconteceu o I Encontro Nacional de Pró-

reitores da Assistência à Comunidade Universitária. Nessas mobilizações e no I Encontro foram 

discutidos temas diversos, e apresentadas sugestões para a elaboração de ações na área da 

assistência ao estudante universitário. Foram produzidos vários documentos a partir dos vários 

encontros e discussões, que culminaram com a deliberação da criação do FONAPRACE6, em 

1987, que representaria os Pró-Reitores das universidades (FONAPRACE, 2012). O 

FONAPRACE teve uma participação importante na construção e efetivação do PNAES 

(QUEIROZ, 2015). 

A educação, na Constituição de 1988, foi reconhecida como direito social, em que 

todos têm direito ao acesso, sendo expresso o dever do Estado e da família para que ela aconteça 

(IMPERATORI, 2017). Com ela, as discussões sobre a promoção, a inclusão social e a 

igualdade de oportunidade a todos os estudantes, de todas as classes e gêneros, tiveram maior 

respaldo (ANDRADE E TEIXEIRA, 2017). Cabe destacar que ela não faz distinção entre 

negros, classes sociais ou gêneros, como nas Constituições de 1934 e 1937. Essa Constituição 

dá grande destaque à educação brasileira em todos os seus níveis de ensino. Em seu artigo 206, 

no seu inciso primeiro, sobre o acesso ao ensino em geral, reafirma-se o compromisso do 

governo em criar condições para que todos tenham acesso à educação, e permaneçam nelas até 

o fim dos estudos. E no inciso IV, reforça a gratuidade da educação em instituições públicas de 

ensino (BRASIL, 1988, artigo 2016, I, IV).  

A Constituição de 1988 teve o intento de proporcionar ações e discussões acerca da 

assistência, buscando favorecer a permanência de estudantes vulneráveis socioeconomicamente 

no ensino superior. A partir desse momento em diante foi criado o ambiente propício para 

promoção dos programas de expansão das universidades, do aumento de vagas e de programas 

 
6 FONAPRACE é o órgão assessor da ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior. 
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especiais de acesso ao ensino superior vistos nos últimos anos (ANDRADE E TEIXEIRA, 

2017).  

Mesmo a assistência estudantil tendo o amparo da Constituição Federal, Kowalski 

(2012, p. 100) ressalta que, em 1990, houve uma limitação dos recursos orçamentários 

disponibilizados para a assistência estudantil. As discussões sobre a política de assistência 

estudantil ficaram fragmentadas “e restritas a algumas IFES”. 

Segundo Kowalski (2012, p. 49), as políticas públicas firmadas nos governos de 

Fernando Collor, e de seu sucessor, Itamar Franco (1993- 1994), retomam características do 

período dos governos militares no Brasil. Ela descreve que, deu-se continuidade ao que é 

chamado de contrarreforma universitária, já iniciada no governo Militar de 1968 com a 

promulgação da Lei nº 5.540/68.  

Kowalski (2012, p. 51) classifica a contrarreforma do ensino superior brasileiro em 

fases. A primeira fase acontece nesse governo de Fernando Collor de Mello, seguindo no 

governo Itamar Franco. A autora destaca entre as ações de políticas para a educação superior 

nesses governos o começo da política privatista, com a “desnacionalização de setores 

estratégicos do país”; “favorecimento da expansão do ensino privado”; “Abertura da economia 

brasileira e modernização das universidades”; as universidades públicas são transformadas em 

organizações, e são retirados dos trabalhadores a condição de servidores públicos. Essa ação 

acabou por enfraquecer a categoria profissional. Diante do exposto, percebeu-se que o governo 

nesse período favoreceu a expansão das IES privadas, onde a educação transforma-se em 

mercadoria e contrapõe-se à educação que deveria ser um bem público. (PAULA, 2017, p. 305). 

Segundo Nascimento (2013), os processos de contrarreforma não abriram espaço 

para grandes transformações, e a ênfase estava na conservação da ordem. A contrarreforma do 

Estado significou interferência e financiamento de organismos internacionais nas políticas 

públicas e na administração dos países em desenvolvimento. Também significou que a classe 

trabalhadora teve muitos direitos retirados, e alguns direitos que continuaram foram devido às 

lutas e pressões dos movimentos sociais (NASCIMENTO, 2013). De acordo Pereira (2017, 

p.151), a Reforma inspirava-se nas estratégias de gestão das empresas privadas, e a teoria que 

surge com ela foi chamada de “nova gestão pública”. 

Sob o governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), o Departamento de 

Assistência ao Estudante (DAE) foi extinto. Com a inexistência de recurso orçamentário 

direcionado à assistência estudantil nas IFES, estas encontraram dificuldades em manter as 

políticas de assistência aos estudantes carentes que conseguiram ingressar no ensino superior. 

As ações assistenciais nas IFES foram então reduzidas a ações pontuais, dificultando as ações 
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assistenciais (QUEIROZ, 2015; IMPERATORI, 2017).  

 A universidade foi posta a serviço da ordem capitalista e dos interesses dos 

organismos internacionais, com isso ela teve a sua função de instituição conservadora reiterada, 

servindo aos propósitos do mercado (NASCIMENTO, 2013).  

Para Kowalski (2012), a contrarreforma do Estado e da Educação se fundamentou 

por meio do discurso de modernização e combate à crise fiscal, melhoria no desempenho 

administrativo público, e posterior benefício para as políticas sociais do país. Porém o que 

realmente se percebeu foi a desobrigação do Estado com a questão social.  

Os governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002), segundo Betzek 

(2015), consideravam as universidades públicas improdutivas. Houve o fortalecimento da 

educação privada, que demonstrava produções científicas inexpressivas e insatisfatórias, e 

também a precarização do trabalho docente (ANDRADE, 2015). Além disso, foi instaurada nas 

universidades a lógica produtivista e competitiva, onde a universidade deveria produzir 

seguindo a lógica do mercado, sendo ela orientada como um serviço. O setor público de ensino 

superior sofreu naquele governo uma redução dos investimentos e consequente precarização 

das IES públicas (ANDRADE, 2015).  

De acordo Silva (2019), na gestão FHC não existia uma política pública voltada 

para a assistência estudantil nas IES públicas que pudessem contribuir para o acesso e a 

permanência dos estudantes no ensino superior público. Para o autor, o estímulo ao ingresso no 

ensino superior foi voltado para o ensino privado, por meio do financiamento estudantil. 

De acordo com as diretrizes de organismos internacionais, com o discurso de 

equilibrar o orçamento, priorizou-se a redução dos gastos públicos. Para tanto, as universidades 

públicas tiveram redução nos seus orçamentos, o que comprometeu suas atividades, forçando-

as a buscar novas fontes de financiamento (ANDRACE, 2013; BETZEK, 2015). Como 

reforçam Jesus Mayer e Camargo (2016), houve também a mercantilização da educação, com 

privilégio às instituições particulares e sucateamento das universidades públicas, gerando 

manifestações dos estudantes, convocados pela UNE (JESUS; MAYER; CAMARGO, 2016). 

Dessa forma, a Reforma destacou-se por acirrar “o processo de privatização e 

diferenciação da educação superior no Brasil, com respaldo da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, nº 9.394/1996” (PAULA, 2017, p. 304). Esse fato contribuiu para o 

“aligeiramento e a fragmentação da formação de nível superior, por meio dos cursos de curta 

duração, cursos sequenciais, cursos para tecnólogos, cursos de educação à distância, entre 

outros.”. Essa fragmentação e desestruturação da educação superior foram marcadamente 

notadas nos governos FHC, onde as políticas neoliberais foram intensificadas na educação 
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superior, com consequente desmonte dos setores públicos, dentre eles as instituições públicas 

de ensino superior.  

Tiveram mudanças estruturais em relação ao ensino, tanto superiores como básico, 

nos governos Fernando Henrique, com a promulgação da LDB, em 1996. A LDB não foi uma 

proposta do governo FHC, mas foi aprovada nele depois de oito anos de discussão no Congresso 

(DURHAM, 2010). Essa Lei propôs princípios que deveriam ser seguidos no ensino brasileiro, 

e dentre eles, alguns também figuram na Constituição de 1988. Dentre os princípios, 

destacaram-se no seu artigo 3º, a igualdade de acesso e permanência nas instituições 

educacionais, a afirmação da gratuidade ao ensino em instituições públicas de ensino e a 

“vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais” (BRASIL, 1996, artigo 

3º). Porém, efetivamente, a assistência estudantil, com facilitação do acesso de estudantes 

carentes ao ensino superior público, assim como a permanência deles nos cursos, não foi posto 

em prática neste governo. 

Esse desmonte consequentemente permitiu a difusão “indiscriminada” de 

Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, sem a preocupação com a qualidade, mesmo 

com as políticas de avaliação da educação superior, que foram bastante ampliadas nesse período. 

Segundo a autora, o “Estado avaliador” não conseguiu “controlar a qualidade dos cursos 

ofertados no nível superior, em especial no setor privado.” (PAULA, 2017, p. 305).  

A Tabela 01 ilustra as descrições anteriores sobre o aumento de instituições privadas 

durante os governos FHC e a pouca importância dada em investir na educação superior pública. 

Em 1998 o número de vagas oferecidas no ensino superior foi de 776.031. Deste total, 570.306 

vagas foram destinadas à entrada no ensino superior privado. Foram 454.988 ingressantes nas 

IES privadas e apenas 196.357 ingressantes em IES públicas, contadas aqui as instituições 

federais, estaduais e municipais. O total de ingressantes naquele ano foi de 651.353 estudantes. 

Tabela 01- Número de vagas disponíveis no ano de 1998, nas IES no Brasil. 

Ensino Superior Total Federal Estadual Municipal Particular 

Instituições 973 57 74 78 764 

Cursos 6.950 1.338 1.125 507 3.980 

Ingressantes 651.353 89.160 67.880 39.317 454.988 

Vagas oferecidas 776.031 90.788 70.670 44.267 570.306 

Vagas não 
preenchidas 

124.678 1.628 2.782 4.950 115.318 

Fonte: Plano Nacional de Educação, 2001, I, B, 4. Educação Superior, 4.1- Diagnóstico. 
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De acordo Jesus, Mayer e Camargo (2016), o movimento estudantil não conseguiu 

manter diálogo com o governo FHC. As principais pautas do movimento eram contra o 

neoliberalismo e a privatização do patrimônio nacional. Houve, nesse período, desmonte do 

patrimônio público, negação do acesso à permanência estudantil, culminando em “cortes de 

verba e desestruturação das Universidades Públicas” (JESUS; MAYER; CAMARGO, 2016, p. 

253). As políticas de assistência ao estudante de baixa renda, no ensino superior, estiveram 

pautadas na ideia de Estado Mínimo, dada a pouca ênfase no seu desenvolvimento (SANTOS; 

MARAFON, 2016).  

Naqueles governos, os encontros do FONAPRACE foram marcados por 

preocupações com as instituições públicas de ensino e com os alunos matriculados nela. Foi 

neste cenário que surgiu a necessidade de um maior conhecimento sobre a realidade dos alunos 

das IFES. Assim, aconteceu a 1ª pesquisa que traçou o perfil socioeconômico e cultural dos 

discentes de graduação. O financiamento inicial da pesquisa foi coberto pelas IFES, e 

posteriormente o MEC e a ANDIFES contribuíram para a conclusão da pesquisa, e posterior 

elaboração de um relatório dela (FONAPRACE, 2012). 

A declaração intitulada “Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século 

XXI”, aprovada em Paris, na Conferência Mundial sobre Educação Superior, no ano de 1998, 

contribuiu para a formulação das políticas para o ensino superior no Brasil. A Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) do Brasil teve um papel 

importante nessas políticas ao formular algumas mudanças impulsionadas pela Declaração. 

Teve também como base as transformações sociais e econômicas registradas naquele período, 

e que também foram discutidas na Conferência.  

A Declaração previu que a assistência estudantil é uma proposta de grande 

relevância social na promoção da inclusão e favorecimento de acesso de estudantes às IFES 

(Universidade de São Paulo - USP, [1998]; KOWALSKI, 2012). Em seus artigos, a Declaração 

traça sugestões para uma educação acessível a todos, inclusiva, diversificada e voltada para 

atender aos estudantes nos aspectos educacionais e de carências que estes apresentarem. 

Comparando essa declaração à LDB, percebe-se o pioneirismo da lei brasileira ao prever a 

assistência estudantil como mecanismo que possibilita a permanência de estudantes nas 

instituições de ensino. 

Mesmo no governo FHC ter acontecido a promulgação da LDB, que destacou a 

igualdade de acesso e permanência no ensino superior, Betzek (2015) aponta que, não havia 
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muita expectativa de ingresso no ensino superior para alunos em situação de vulnerabilidade7 

socioeconômica, devido à situação financeira reduzida e a pouca oferta de vagas em instituições 

públicas de ensino superior. De acordo com os dados apontados em 1998, no PNE8 (BRASIL, 

2001, I, B, 4. Educação Superior, 4.1- Diagnóstico), cerca de 1,5 milhão de jovens que haviam 

concluído o ensino médio não dispunham de “um número razoável de vagas” no ensino superior 

para eles.  

Betzek (2015) acrescenta que, na educação básica verificava-se uma alta taxa de 

evasão e grande defasagem na relação idade-série. Esses fatores contribuíam para aprofundar 

ainda mais a diferença entre estudantes da rede particular de ensino e os estudantes da educação 

básica, tendo aqueles maiores chances de ingressarem no ensino superior. Ademais, muitos 

estudantes das escolas públicas ingressavam imediatamente no mercado de trabalho assim que 

venciam o ensino médio. Com isso, afastava-se cada vez mais a chance de estes estudantes, em 

sua maioria carentes, ingressarem no ensino superior. 

Em 2001 foi aprovado o PNE, com sugestões estratégicas de políticas voltadas à 

educação superior. O PNE descreveu num relatório informações que comprovaram que o Brasil 

possuía um dos índices mais baixos em relação à escolarização no ensino superior, em relação 

aos demais países da América Latina (Betzek, 2015; PNE, 2001, I, B, 4. Educação Superior, 

4.1- Diagnóstico). Houve a informação sobre os problemas enfrentados pela educação superior, 

como falta de vagas para atender a toda demanda daqueles que pleiteavam uma vaga na 

universidade pública e uma estagnação no desenvolvimento e renovação das IES, inclusive em 

suas políticas.  

O relatório do PNE previu o aumento no número de estudantes que pleiteariam o 

ensino superior. Este fator deveu-se tanto a um maior número de estudantes que se formavam 

no ensino médio, quanto ao mercado de trabalho que também exigia cada vez mais profissionais 

capacitados. A previsão ainda era de que o perfil de alunos que pleiteariam essas vagas seria 

composto cada vez mais por um número crescente de alunos vulneráveis economicamente 

(BRASIL, 2001, I, B, 4. Educação Superior, 4.1- Diagnóstico). 

O PNE 2001, que já tinha sido estabelecido pela Constituição de 1988, objetivou “a 

articulação do sistema educacional e a definição de diretrizes, metas e estratégias de 

implementação que assegurassem a manutenção e o desenvolvimento do ensino, em todos os 

 
7
  Vulnerabilidade, aqui tratada, refere-se a privações, tanto de renda, de acesso a serviços públicos, como 

da fragilização de laços afetivos, de pertencimento social, seja ética, etária, de gênero, dentre outras fragilizações 
(ANDIFES, 2019). 
8 Esse plano “determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, [2020?]). 
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seus níveis, etapas e modalidades.” (SOARES, 2016, p.40). Teve incluída no seu plano a 

questão da assistência estudantil, por solicitação do FONAPRACE. Em sua meta 34, as 

instituições públicas foram estimuladas a adotarem programas de assistência estudantil para 

contribuírem com os estudos dos estudantes carentes. Essa meta foi estipulada diante da 

possibilidade da procura de estudantes das camadas sociais vulneráveis economicamente por 

vagas nas IES. Ficou determinado, como objetivo e metas, dentro do financiamento e gestão da 

educação superior, a adoção de programas de assistência ao aluno, como a bolsa trabalho ou 

outros benefícios que corroborassem com os estudos de alunos carentes. Para tanto, esses alunos 

deveriam apresentar desempenho acadêmico satisfatório (MEC, 2001, 4. Educação Superior, 

Meta 4.4, 34). 

O PNE demonstrou e tentou fortalecer a importância das IES públicas para a 

manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão, atividades que são inerentes às 

universidades. Quanto à educação superior privada, ela pôde continuar em desenvolvimento e 

expansão, desde que prezando pela qualidade (BRASIL, 2001, I, B, 4. Educação Superior, 4.1- 

Diagnóstico). Com essa posição, o PNE deixa clara a preocupação com a qualidade da educação 

superior diante da grande expansão das IES privadas e da falta de investimento do Governo em 

políticas de expansão do ensino superior e acesso a ele pelas classes da população 

desprivilegiadas economicamente. 

 Araújo e Carvalho (2018) notaram que, em relação ao Ensino Fundamental e 

Médio, o governo de Fernando Henrique Cardoso se destacou nessa modalidade de educação, 

e ainda voltada para a população carente. Já o ensino superior recebeu uma atenção diferente 

em seu governo, como constatado nas discussões anteriores. Como política para o ensino 

superior que teve destaque em seu governo e promoveu a institucionalização da assistência 

estudantil, Kowalski (2012) aponta a criação do FIES, em 1999, que objetivou financiar cursos 

de educação de nível superior nas IES privadas.  

No Governo de Luiz Inácio da Silva (2003-2010), Araújo e Carvalho (2018) 

descrevem que houve uma maior preocupação e maior investimento na Educação Superior. Em 

direção contrária ao que se percebeu no governo FHC, no governo Lula percebeu-se o aumento 

constante no número das IFES públicas (TRAINA CHACON, 2015). 

A título de exemplo da atuação do governo Lula nas políticas para a educação 

superior destacaram-se as políticas de expansão das universidades, com introdução de campi 

em regiões mais interiorizadas dos estados. Perceberam-se também demandas por políticas 

assistenciais para alunos carentes que tiveram um maior acesso ao ensino superior público e 

previsão de permanência. Um dos programas de destaque foi o PNAES. 
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Para Betzek (2015), essas políticas educacionais promovidas em locais que não 

eram atendidos pelos IFES justificaram-se como instrumento estratégico do Governo para 

promover o desenvolvimento econômico da região atendida e, consequentemente, do país. 

Diante desse exposto, Carneiro (2017) pontuou que o surgimento das políticas públicas no 

início dos anos 2000, deu-se devido às exigências do mercado financeiro por profissionais de 

nível superior. Por outro lado, a sociedade exigia aberturas de mais vagas nos cursos de ensino 

superior para absorver uma demanda crescente de estudantes advindos do ensino médio. Essa 

demanda era fruto das políticas de universalização9  da educação básica, promovidas pelo 

governo FHC, que aumentou o quantitativo de estudantes no ensino fundamental, e 

consequentemente no médio (CARNEIRO, 2017; DURHAM, 2010).  

Dentre os programas governamentais para a democratização da educação superior 

está o Programa de Expansão da Educação Superior Pública (Programa Expandir), criado em 

2003. Ele foi um programa que se destacou no governo Lula, e teve como propósito expandir e 

democratizar o ensino superior público federal. Esse programa não teve uma legislação própria 

que o fomentasse como tiveram outros programas (SOARES, 2016).  

A ideia de criação do Expandir surgiu para fortalecer o ensino superior público, que 

vinha de um processo de sucateamento por falta de investimentos. O programa teve como 

proposta a expansão e criação de universidades e campi universitários no interior do país, 

promovendo a interiorização do ensino a regiões carentes no país, e que antes não eram 

contempladas com essa modalidade de ensino.  

Ainda como exemplo de um programa para a educação superior no governo Lula, 

Kowalski (2012) aponta também a criação do programa Universidade para Todos (ProUni), em 

2004.  O programa teve como objetivo a concessão de bolsas de estudo, em IES particulares, 

a estudantes do ensino médio da rede pública de educação ou alunos que foram bolsistas, em 

caráter integral, em escolas particulares, e com renda mensal per capta de, no máximo, três 

salários mínimos. Em contrapartida, estas instituições recebiam isenções de alguns impostos e 

contribuições (TRAINA CHACON, 2015).  

No ProUni, bolsas de estudo integrais e parciais (50%) foram oferecidas a 

estudantes brasileiros que ainda não tinham uma formação superior (BRASIL, 2005). A seleção 

 
9 Dentre as políticas desenvolvidas no governo FHC podem ser citadas a regularização e o aperfeiçoamento do 
Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB), a inclusão do Brasil nas avaliações do PISA, promovidos pela 
OCDE, que foram indicadores de medição de qualidade da educação, fornecendo sobre desempenho escolar. Além 
dessas duas iniciativas, podem ser citadas também a criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e Valorização do Magistério (FUNDEF) e programas como Bolsa Escola, aperfeiçoado e elevado à condição de 
programa Nacional, e Dinheiro Direto na Escola, que era repassado diretamente do Governo para as escolas 
(DURHAM, 2010).  
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dos candidatos às IES particulares pelo ProUNI ainda acontece, sendo feita através do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Para Nascimento (2013), os governos Lula não romperam totalmente com a forma 

político-ideológica presente no governo anterior. Segundo a autora, percebeu-se um governo 

que tentava satisfazer os interesses da massa popular e do mercado capitalista, representado 

pela burguesia nacional e internacional. O compromisso firmado com organismos multilaterais 

foi mantido. O modelo de educação que vigorava nos governos FHC permaneceu em seu 

governo. Exemplo disso é o programa ProUni, onde recursos públicos foram repassados para a 

iniciativa privada (NASCIMENTO, 2013). De acordo a autora, houve continuidade da 

contrarreforma universitária por trás das ações da reforma universitária, propostas nos governos 

Lula, configurando-se numa terceira fase da contrarreforma universitária. Com a renúncia de 

receita concedida às IES particulares, que eram conveniadas ao ProUni, o Governo deixou de 

arrecadar e, com isso, deixou de investir na educação pública no Brasil (QUEIROZ, 2015). 

Com a criação do Reuni em 2007, o Expandir foi fortalecido, e a ampliação das 

instituições federais de ensino continuou (SOARES, 2016). Essa interiorização proporcionou 

aos jovens de diversas regiões brasileiras, distantes dos grandes centros, e que antes eram 

excluídos de processos seletivos de acesso ao ensino superior, o acesso aos cursos de graduação 

nas universidades (RISTOFF, 2013). 

O REUNI foi criado em 2007 com propostas de ampliação de inclusão e assistência 

estudantil. Ele objetivou criar condições que ampliassem o acesso e a manutenção dos alunos 

nos cursos superiores (BRASIL, 2007 a, artigo 2º, inciso V). Este programa contribuiu de 

sobremaneira com a aprovação do PNAES. No seu artigo 1º, é descrito o compromisso do Reuni 

com a ampliação do acesso e da permanência de estudantes vulneráveis socioeconomicamente 

nos cursos superiores das IFES (DUTRA; SANTOS, 2018). 

Políticas do Governo Federal propiciaram a expansão e interiorização das 

universidades pelo país. Dentre as políticas, destacou-se o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). A criação desse programa 

levou em consideração a proposição do PNE, 2001, em expandir a oferta de educação superior, 

e objetivou ampliar o acesso e favorecer a permanência de estudantes no nível superior. Para 

isso, conta com um melhor aproveitamento dos servidores presentes nas universidades federais 

e também do espaço físico dessas instituições (BRASIL, 2007 a). Como diretriz, o programa 

busca reduzir as elevadas taxas de evasão encontradas nas universidades e orienta quanto às 

vagas das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), além de citar a inclusão e a 

assistência aos estudantes (BRASIL, 2007 a, artigo 2º, incisos I e V).O Programa oportunizou 
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o ingresso daqueles estudantes que não tinham perspectivas de ingressar em uma universidade 

devido fatores regionais e socioeconômicos (BRASIL, 2007 a). Entretanto, Carneiro (2017) 

salientou que esses estudantes que passaram a ingressar nas IFES antes eram excluídos do 

ensino superior, e tiveram com o REUNI, a oportunidade de estudarem. Através desta 

afirmativa, a autora questionou a permanência desses estudantes no ensino superior, se esse 

novo perfil de aluno conseguiria se manter em uma universidade.  

Como política voltada ao acesso, o destaque nos governos Lula foi o REUNI. 

Quanto à assistência estudantil, destacou-se o PNAES. As IFES receberam recursos financeiros 

para fomentarem programas que auxiliassem os estudantes com a permanência na graduação, 

objetivando a sua conclusão (SANTOS; MARAFON, 2017). 

No ano de 2010, ocorreu a aprovação do Decreto nº 7.416 (BRASIL, 2010 b), 

regulando bolsas de permanência, também com intuito de favorecer o acesso e a permanência 

de estudantes vulneráveis socioeconomicamente nas IFES. Naquele ano, houve também a 

aprovação do PNE para o decênio 2011-2020, com destaque para sua meta 12, que propôs a 

elevação das taxas bruta e líquida de matrículas no ensino superior entre os jovens de 18 a 24 

anos (ABREU; CORDIOLLI, 2010). 

Como textos legais que salientaram a importância da assistência estudantil, podem 

ser citados a Constituição Federal, promulgada em 1988, e a LDB (1996). A LDB destaca em 

seu artigo 3º, a igualdade de acesso e permanências nas instituições, e gratuidade do ensino em 

estabelecimentos públicos oficiais (BETZEK, 2015; BRASIL, 1988). Em seus artigos 205 e 

206, a Constituição Federal de 1988 descreve sobre o direito de todos à educação. Também 

descreve que o ensino será ministrado prezando pela igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola (BRASIL, 1988). 

  



51 
 

 

Tabela 02 - Esquematização das Legislações brasileiras citadas que preconizaram a democratização do ensino. 

Legislações ano Lei ou Programa Propósito 

Constituição 
Federal de 1988  

1988 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL DE 
1988 

 

LDB/96 1996 
 

LEI Nº 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996. 

 
Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. 

PNE 2001 2001 
 

LEI No 10.172, DE 9 DE JANEIRO 
DE 2001. 

 
Aprova o Plano Nacional de Educação e dá 
outras providências. 

Programa 
Expandir 

2003 
 

Programa de Expansão da Educação 
Superior Pública.  

 
Programa que teve como propósito 
expandir e democratizar o ensino superior 
público federal. 

 ProUni 2004 Universidade para Todos. 

 
Oferece bolsas de estudo, integrais e 
parciais (50%), em instituições particulares 
de educação superior. 

Reuni 2007 

 
Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais 

 
 

Propostas de ampliação de inclusão e 
assistência estudantil. Objetivou criar 
condições que ampliassem o acesso e a 
manutenção dos alunos nos cursos 
superiores 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021. 

 

BETZEK (2015) em sua pesquisa, uma avaliação do PNAES na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Campus Medianeira, analisa o histórico de formação do 

PNAES no Brasil. Segundo ela, o FONAPRACE propôs a implantação de um Plano Nacional 

de Assistência que pudesse atender aos estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, na tentativa de reduzir as desigualdades sociais e colaborar com seu êxito 

acadêmico.  

Entre 1993 a 1996 o FONAPRACE realizou levantamentos sobre “residências 

universitárias, restaurantes universitários, saúde estudantil, dentre outros temas” 

(FONAPRACE, 2012, p.19). No ano de 1994 realizou-se o primeiro levantamento, que não 

pôde ser considerado, devido às inconsistências nos dados obtidos. Esse fato foi determinante 

para a realização da I Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de 

Graduação das IFES Brasileiras, já em 1996. Nos dados colhidos foi apontado que 44,29% dos 

estudantes das IFES faziam parte de famílias que se enquadravam nas categorias C, D e E, cuja 

renda financeira se enquadra nas faixas exigidas para fazerem parte de políticas assistenciais. A 

partir dessa análise percebeu-se que essas políticas se faziam necessárias para atender a esse 

grupo de estudantes (FONAPRACE, 2012). 
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O PNE de 2001, atendendo diretamente a uma reivindicação do próprio 

FONAPRACE, determinou no item 4.3, “Objetivos e Metas”, número 34, ações de apoio ao 

estudante, como bolsa trabalho e outras, destinadas a estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica com bom desempenho (BETZEK, 2015; MEC, 2001; FONAPRACE, 2012). 

A partir da contemplação da assistência estudantil no PNE 2001, iniciaram-se 

proposições de um documento que tratasse das questões estudantis de uma forma mais ampla. 

Assim, surge a minuta do Plano Nacional de Assistência Estudantil. Essa minuta foi elaborada 

a partir dos dados levantados com a 1ª pesquisa do perfil do estudante acadêmico e das 

constatações dos problemas enfrentados por estudantes nas IFES. A consolidação do resultado 

dessa 1ª pesquisa ocorreu em 2004, com a 2ª pesquisa do perfil do estudante (FONAPRACE, 

2012). 

A segunda pesquisa realizada entre 2003 e 2004 que, juntamente à primeira, foram 

fundamentais para as proposições de um plano de assistência estudantil. Demonstrou que 

grande parte dos discentes das IFES, 42,8%, ainda se enquadravam nas categorias C, D e E da 

população brasileira (FONAPRACE, 2012). De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV, 

2018), as classes econômicas no Brasil são divididas em 5 grupos, de acordo com a renda per 

capta familiar (Fundação Getúlio Vargas -FGV, 2018). Essa divisão é apresentada na Tabela 03. 

 

Tabela 03- Classes econômicas no Brasil e renda de referência.  

CLASSES ECONÔMICAS LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Classe E R$ 0,00 R$ 1.254 

Classe D R$ 1.255 R$ 2.004 

Classe C R$ 2.005 R$ 8.640 

Classe B R$ 8.641 R$ 11.261 

Classe A R$ 11.262 - 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas - FGV, 2018. 

 

O FONAPRACE teve como fundamentação legal, para a proposição de 

implantação de um Plano Nacional de Assistência, a Constituição Federal de 1988 e a LDB/96. 

Essa proposta de plano veio ao encontro das questões relacionadas às dificuldades 

socioeconômicas apontadas pelos discentes, identificadas nas Pesquisas do Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das IFES Brasileiras, realizadas pelo 

FONAPRACE, nos períodos de 1996-1997 e 2003-2004. Assim o FONAPRACE propôs a 

implantação de um Plano Nacional de Assistência para atender as necessidades dos discentes 

de baixa renda, procurando com isso reduzir as desigualdades sociais, e permitir que esses 
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alunos tivessem igualdade de condições de estudar e concluir seus estudos nas universidades 

(BETZEK, 2015; FONAPRACE, 2012). 

 

2.1 - Histórico e contextualização do Pnaes. 

  

Por meio de indicadores socioeconômicos levantados por pesquisas realizadas pelo 

FONAPRACE, somados aos seus esforços em prol da assistência estudantil nas IFES, esforços 

de movimentos sociais e dos esforços do FONAPRACE, resultou na Portaria nº 39, do 

Ministério da Educação, em 2007, que instituiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil, 

posteriormente implantado em 2008 (BETZEK ,2015; BRASIL, 2007b; FONAPRACE, 2012).  

A Portaria nº 39 instituiu, no âmbito da Secretaria de Educação Superior - SESu, do 

MEC, o PNAES. A Portaria reforçou a funcionalidade da assistência estudantil como 

mecanismo contributivo para a inclusão social dos estudantes vulneráveis 

socioeconomicamente, favorecendo a democratização do ensino superior público federal, 

oportunizando o acesso e a permanência dos estudantes (BRASIL, 2007b). Seu objetivo era o 

de combater a desigualdade social e a democratização das condições de acesso e permanência 

de discentes socioeconomicamente vulneráveis no ensino superior público federal. (BETZEK, 

2015; FONAPRACE, 2012).  

Para tanto, a Portaria considerou que a assistência estudantil passaria a ser tida como 

uma ferramenta que colaboraria para a ampliação do acesso ao ensino superior, e na mesma 

medida, contribuiria para a permanência dos discentes na graduação. A assistência passaria a 

ser uma estratégia, que se fundamentaria em combater as desigualdades sociais e regionais, ao 

passo que promoveria a democratização do ensino superior (BRASIL, 2007 b). 

O PNAES é destinado a estudantes das IFES que comprovem insuficiência de 

recursos para se manterem nas instituições. Seu recebimento é condicionado ao 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, por parte do beneficiário 

(BRASIL, 2007b). Suas ações se concentram na assistência ao estudante em vulnerabilidade 

socioeconômica nas áreas de moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, 

inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico, executados de acordo com as 

especificidades de cada instituição (SOARES, 2016).  

O intento do PNAES é contribuir para que o estudante carente possa ter igualdade 

de oportunidades nos estudos e acesso ao ensino, com a possibilidade de contribuir para a 

melhora do seu desempenho acadêmico. Contribui também para prevenir a evasão e a 
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repetência destes estudantes, quando motivadas por questões financeiras. Os recursos são 

repassados às IFES para programarem ações de assistência estudantil de acordo com sua 

realidade (SOARES, 2016). 

Com o PNAES, a política pública implementada demonstrou que se preocupou com 

a questão social, especificamente com a manutenção dos estudantes vulneráveis 

socioeconomicamente nas IFES. Além disso, o repasse dos recursos financeiros para as IFES 

ressalta a descentralização, onde as instituições de ensino puderam melhor gerenciar os recursos 

recebidos.  

Queiroz (2015) lembra que o primeiro recurso repassado para as IFES ocorreu 

através da Portaria Normativa nº 39/2007, do MEC. As ações de assistência estudantil, segundo 

a Portaria, atenderiam a estudantes matriculados nos cursos presenciais de graduação, antes 

selecionados por critérios socioeconômicos, não excluindo a Instituição de fixar requisitos 

próprios de seleção. Essas ações poderiam ser desenvolvidas nas seguintes áreas, descritas no 

artigo 2º, parágrafo único, in verbis: 
I - moradia estudantil;  
II - alimentação;  
III - transporte;  
IV - assistência à saúde;  
V - inclusão digital;  
VI - cultura;  
VII - esporte;  
VIII - creche; e  
IX - apoio pedagógico (BRASIL, 2007 b). 
 

A Portaria nº 39/2007, foi regulamentada pelo Decreto nº 7.234/2010 (BETZEK, 

2015) que dispôs sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES10. O Decreto 

detalha os estudantes com prioridade para serem atendidos pelo PNAES, especificamente em 

seu artigo 5º, e também define as ações e suas contribuições para o estudante beneficiário. O 

detalhamento disposto no artigo 5º, do PNAES (BRASIL, 2010) foi disposto in verbis:  

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

Parágrafo único.  Além dos requisitos previstos no caput, as instituições federais de ensino 
  superior deverão fixar: 

 
10  Uma controvérsia encontrada durante a fundamentação teórica, em relação ao PNAES, diz respeito a sua 
denominação no site do Ministério da Educação. No site http://portal.mec.gov.br/pnaes, percebe-se que a sigla 
“PNAES” é denominada por “Plano Nacional de Assistência Estudantil”, porém, mais abaixo, encontra-se o link 
que dá acesso ao Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010.  Ao abrir o link, a sigla “PNAES”, do Decreto, é 
denominada por “Programa Nacional de Assistência Estudantil”. Como este trabalho que está sendo escrito tem 
como referência o Decreto nº 7.234/2010, a sigla “PNAES” será denominada por “Programa Nacional de 
Assistência Estudantil”, e não “Plano Nacional de Assistência Estudantil”, como descrito no site do portal MEC 
(BRASIL, 2010; BRASIL, [2019?b]).  
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I - requisitos para a percepção de assistência estudantil, observado o disposto no caput do art. 
  2º; e 

II - mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES. 
 

Depois que os estudantes a serem atendidos no âmbito do PNAES são selecionados, 

a assistência ao estudante se dá por meio de ações desenvolvidas em áreas específicas, descritas 

no artigo 3º, do Decreto que dispõe sobre o PNAES. Essas ações contemplam as áreas de maior 

necessidade do estudante para se manterem nas IFES (BRASIL, 2010 a, artigo 3º). As ações 

desenvolvidas são identificadas pelo setor responsável pelo PNAES na IFES, através de 

levantamentos de necessidades apresentadas pelos discentes, alvos do Programa (BRASIL, 

2017). 

 As áreas de ação elencadas no Decreto sobre o PNAES perpassam pela moradia 

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

apoio pedagógico, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, assim elencados no artigo 3º, 

parágrafo 1º, do Decreto (BRASIL, 2010 a). Os recursos financeiros federais relativos ao 

PNAES são repassados para as IFES implementarem as ações de assistência estudantil, de 

acordo com as ações e áreas a serem atendidas, previamente estabelecidas pelo próprio PNAES 

(BRASIL, 2010 a). 

Conforme a Diretoria de Políticas e Programas da Educação Superior, do SESu, a 

distribuição de recursos da Matriz PNAES segue com a alocação do orçamento direcionado 

diretamente às Unidades Orçamentárias das IFES. Os critérios que são usados para a 

distribuição do quantitativo dos recursos seguem o número de matrículas da graduação 

presencial e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região, sede da instituição 

executora, e demais critérios que forem pertinentes (SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO 

DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO-e-SIC, 2020). Machado (2017) acrescenta que as 

instituições que aderem ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) têm um acréscimo no 

orçamento na Matriz PNAES. 

Para que a assistência estudantil se efetive nas IFES, ela deve estar articulada com 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas, e contemplar os alunos que estejam 

regularmente matriculados em cursos de graduação presencial nessas instituições. Ela abrange 

também, de acordo com o artigo 4º do Decreto, os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (BRASIL, 2010 a, artigo 4º). 

Mesmo com as descrições das áreas a serem contempladas pelo PNAES, o Decreto 

deixa a cargo das IFES a incumbência de definir os critérios que serão usados para selecionar 
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os alunos que necessitam dos benefícios disponibilizados pelo PNAES. Porém, ele estabelece 

em seu artigo 5ª, que sejam atendidos prioritariamente como público-alvo do programa, 

discentes que estudaram o ensino básico em escola da rede pública de educação ou cuja renda 

familiar per capita seja de até um salário mínimo e meio. Outra consideração do artigo é que as 

IFES possam propor outros requisitos de seleção, além dos já fixados nesse artigo, como 

requisitos para a percepção de assistência estudantil, sem deixar de considerar o exposto no 

artigo 2º. As IFES podem também propor e fomentar mecanismos que avaliem e acompanhem 

o programa (BRASIL, 2010). 

Para Soares (2016), a criação deste programa reafirmou a política de assistência 

estudantil, já que por muito tempo, antes do PNAES, eram as IFES quem desenvolviam, 

individualmente, ações de assistência estudantil. O autor ressaltou que, mesmo assim, a questão 

da política de assistência estudantil no Brasil ainda não está totalmente consolidada, porque o 

PNAES é apenas uma política de governo, e pode ser extinto a qualquer momento. (SOARES, 

2016). 

Alguns Deputados Federais já propuseram, na Câmara dos Deputados, Projetos de 

Lei (PL) que legislam sobre o Decreto nº 7.234 de 2010, no intento de transformá-lo em Lei. 

Esses projetos foram apensados a um projeto inicial existente, o PL 1434/2011, da Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende – DEM/TO. Atualmente o PL tem como relatora a 

Deputada Alice Portugal do PCdoB/BA, e em 27 de março de 2019 encerrou-se o prazo para 

proposições de ementas parlamentares (SILVA, 2018; BRASIL, 2019 d). 

O objetivo da transformação do programa em lei, em Política Nacional de 

Assistência Estudantil, é para que o tema seja estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro 

e assim, sejam assegurados aos estudantes, vulneráveis socioeconomicamente, a continuidade, 

a manutenção e o fortalecimento da assistência estudantil nas IFES, por parte do Governo. 

Segundo a ANDIFES (2019a), até 2012 as universidades recebiam parte do recurso 

destinado à assistência estudantil advindo do REUNI. Esse recurso justificou-se devido às 

políticas de expansão do ensino e de favorecimento da permanência dos discentes vulneráveis 

socioeconomicamente nos cursos, propostas pelo programa. A partir de 2013, o financiamento 

da assistência estudantil partia das próprias universidades e dos próprios Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETS) ou de recursos diretos do PNAES. 

Ainda em 2014, na IV Pesquisa do Perfil do Estudante Universitário, o 

FONAPRACE já defendia a transformação do PNAES em Política Nacional de assistência ao 

estudante, após divulgar os dados em que 2/3 dos graduandos das IFES se enquadraram no 

perfil de vulnerabilidade socioeconômica. Ainda sugeriu que essa transformação em política, 
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favoreceria o avanço ao acesso e a inclusão desses estudantes, além de reconhecer o caráter de 

proteção social aos estudantes carentes (ANDIFES, 2014). 

Nascimento (2013, p. 94) tem outra forma de interpretar essas políticas propostas 

pelo Governo. Para ela, tanto o REUNI quanto a assistência estudantil fazem parte de uma fase 

da contrarreforma universitária no governo Lula. A assistência teria o objetivo de reafirmar o 

discurso da “democratização” do ensino, “desempenhando a função de atribuir materialidade a 

este processo.”. Ela tem esse entendimento, mesmo reconhecendo que a assistência estudantil 

desempenhou um papel de importância, e contribuiu para que muitos estudantes pudessem 

concluir seus cursos superiores. 

 Nascimento (2013, p. 94) sugeriu que, a assistência estudantil, atrelada às medidas 

de expansão das universidades federais, cumpre uma posição estratégica enquanto mecanismo 

que atua na conformação das classes subalternas ao projeto educacional dominante, onde a 

relação das propostas da assistência estudantil e das “metas produtivistas para educação 

superior” se aprofundam. 

A democratização do ensino vai além do simples favorecimento ao seu acesso pelas 

classes vulneráveis socioeconomicamente. O favorecimento do acesso deve ser acompanhado 

de programas que auxiliem o aluno carente em sua permanência na universidade, como auxílios 

estudantis e pedagógicos. A democratização também se dá por meio da democratização do 

diploma, com sua utilidade e aceitação no mercado de trabalho. Dá-se também por meio da 

democratização de acesso a universidades e cursos conceituados (cursos de medicina e 

odontologia, por exemplo). A democratização, segundo esses moldes, legitimaria a real 

democratização do acesso ao ensino superior, de acordo com Dubet (2015). 

Carneiro (2017) questionou o formato estrutural e didático em que as universidades 

se encontravam, e se essa nova demanda de estudantes conseguiria se adaptar a ela. A autora 

ressaltou, que apenas a garantia da vaga para esses estudantes não era o suficiente para mantê-

los estudando. Portanto, fazia-se necessária uma mudança de estrutura nas Instituições, para 

que elas pudessem se adaptar às necessidades e particularidades dos estudantes, antes excluídos 

do ensino superior. Essas estruturas demandariam desde estruturas físicas, para uma melhor 

acomodação dos estudantes, à revisão da didática trabalhada em sala de aula como forma de 

alcançar plenamente o entendimento dos conteúdos por esse novo alunado.  

Para Santos e Marafon (2017), nos governos de Lula e no primeiro governo de 

Dilma Rousseff (2011-2014), foram os períodos onde foi percebida uma maior democratização 

de acesso ao ensino superior. Tiveram nesses períodos de governos a expansão da oferta de 

vagas nas universidades, “a construção de novas universidades públicas, a criação de cotas 
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étnico-raciais e sociais e a implantação do Programa Nacional de Assistência Estudantil-

PNAES” (SANTOS; MARAFON, 2017, p. 411).  

O governo Dilma Rousseff (2011-2016) continuou com as propostas de políticas 

públicas educacionais inclusivas, de interiorização das IFES e de internacionalização da 

educação superior, por meio do Programa Ciência sem Fronteiras. A ideia era de investir na 

educação com intuito de estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia (BETZEK, 

2015). 

Em seu governo foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação (PNE) 2014 que 

propõe em sua estratégia 12.5 a ampliação das políticas de democratização, inclusão e 

assistência estudantil a estudantes de Instituições públicas, bolsistas de instituições particulares 

da educação superior e estudantes que sejam atendidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES). A finalidade dessa proposição é a redução das desigualdades étnico-raciais e também 

ampliar as taxas de acesso e permanência no ensino superior das classes mais desfavorecidas 

da sociedade (BRASIL, 2014). Já na estratégia 12.9, o PNE promete adotar políticas afirmativas 

com o propósito de estimular uma maior participação no ensino superior de grupos 

historicamente desfavorecidos (BRASIL, 2014). 

No PNE foi prevista a ampliação das políticas de assistência estudantil, objetivando 

reduzir a evasão e facilitar o acesso e permanência no ensino superior (SOARES, 2016, p. 40 e 

41). Segundo uma Nota Técnica expedida pelo MEC, em 2016, a meta 12 foi atingida. A Nota 

ressaltou ainda que, junto à disponibilização de vagas para esses jovens, fazia-se necessário 

expandir programas que contemplassem o acesso e a manutenção deles nas instituições de 

ensino superior (Kowalski, 2012; MEC, [2016]).  

No intento de assegurar uma expansão democrática do ensino superior, o PNE 

traçou em sua meta 12 a elevação da “taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e 

a taxa líquida11 para 33% da população de 18 a 24 anos”, para isso, prezando pela qualidade 

da oferta e da expansão “para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 

segmento público” (BRASIL, 2014). 

Ainda no governo Dilma, passou a vigorar em 2012 a Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012 

a), com as alterações da Lei nº 13.409 (BRASIL, 2016a). A Lei Objetivou propiciar à população 

 
11 1-Taxa bruta de matrículas: “[...] proporção entre o total de matrículas em um dado nível de ensino e a população 

na faixa etária adequada a esse nível.” (TACHIBANA; FILHO; KOMATSU, 2015). De acordo com o PNE, 
na idade adequada estão os jovens entre 18 e 24 anos. 

  2-Taxa líquida de matrículas: “[...] percentual da população em determinada faixa etária que se encontra 
matriculada no nível de ensino adequado a [sic] sua idade.” (TACHIBANA; FILHO; KOMATSU, 2015). De 
acordo com o PNE, na idade adequada estão os jovens entre 18 e 24. 
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brasileira igualdade de oportunidades e condições para ingressar numa Instituição de Ensino 

Superior (IES). A Lei dispõe sobre reserva de vagas em concurso seletivo para ingresso nos 

cursos de graduação nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de 

nível médio. O público-alvo dessa política são estudantes que tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas. No mínimo, 50% das vagas destinadas ao concurso seletivo 

promovido pelas instituições federais para o ingresso ao ensino superior são reservadas para 

este público. Destes estudantes, 50% das vagas devem ser destinadas a estudantes advindos de 

famílias cuja renda seja igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per 

capita. A Lei ainda dispõe sobre o ingresso nos cursos oferecidos aos estudantes que se 

autodeclararem: pretos, pardos e indígenas ou com deficiência, isso nos termos da legislação 

(BRASIL, 2012 a). 

Ristoff (2013) percebeu as mudanças sociais e econômicas nas regiões onde foram 

implantadas as universidades e campi, com a política da expansão das universidades públicas. 

De acordo o autor, esse benefício se percebeu com a relação que foi criada entre as 

universidades e a população local, através das atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas. 

Além disso, houve o benefício de se formar os estudantes dessas regiões, onde eles tiveram a 

oportunidade de mudar a sua realidade e a realidade de sua comunidade, através de sua 

formação superior (RISTOFF, 2013).  

Paula (2017, p. 305) destacou que, mesmo com os programas de democratização 

do ensino superior, a partir de 2003 (especificamente nos Governos Lula e Dilma), e aumento 

do número de matrículas de alunos de baixa renda, realizadas até o momento, ainda não se 

obteve o êxito esperado com a inclusão da camada menos economicamente favorecida da 

sociedade. Para a autora, essas políticas não estão favorecendo a inclusão social das camadas 

que historicamente foram excluídas na sociedade. Como exemplo, a autora justificou sua 

opinião quando comparou o perfil dos alunos que ingressaram pelos programas e os cursos que 

escolheram estudar, comparando-os aos alunos dos cursos de alta demanda, cursos estes que 

“conferem maior possibilidade de mobilidade social”, como Odontologia e Medicina, tomados 

aqui como exemplo. Mesmo com essa afirmativa, a autora evidenciou os programas fomentados 

nestes governos: o ProUni; o REUNI, e políticas de ação afirmativa, como a Lei nº 12.711/2012, 

como programas que proporcionaram “a inclusão dos segmentos marginalizados socialmente”. 

Com a política de expansão, houve um crescimento de unidades das IFES no 

interior dos estados. Comparado ao ano de 2010, que tinha 27 IFES, o ano de 2018 demonstrou 

o aumento dessas instituições no interior do país, que passou para 52 IFES. Esse aumento 

representou um percentual de 92,6% de crescimento das IFES no interior do país (ANDIFES, 
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2019 a). E aos estudantes que vieram de outras regiões do Brasil para estudar nas novas 

universidades e nos campis criados, houve a possibilidade de entrarem em contato com outras 

realidades, e também contribuiu para a diminuição das desigualdades sociais e regionais 

(RISTOFF, 2013). 

Nos anos de 2015-2016, a Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), do 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, realizou uma 

auditagem fiscal nas universidades federais (BRASIL, 2017). Essa Auditoria Anual de Contas 

da Secretaria de Educação Superior do MEC12  (SESu/MEC) teve como área de exame o 

PNAES. Na auditagem, a SFC fez levantamentos e constatações onde foram apontadas 

discrepâncias entre ações desenvolvidas em algumas universidades e os objetivos e proposições 

do PNAES. Logo depois, o SESu – MEC propôs ações às universidades federais a fim de 

otimizar as atividades da assistência estudantil, alinhando-as às proposições do PNAES, no 

intento de otimizar os serviços assistenciais (BRASIL, 2017; PIMENTA, 2017).  

Sobre o final do governo Dilma e sobre o governo de Michel Temer (2016-2018), 

Mancebo (2017) os classificou de quarto período da contrarreforma universitária. Para o autor, 

nesses períodos o país se viu obrigado a buscar meios para enfrentar a crise econômica que o 

país enfrentava, e que naquele momento o estava ameaçando fortemente, inclusive 

influenciando no impeachment da Presidente Dilma.  

Saviani (2018) descreveu que, no segundo mandato da Presidente Dilma estava 

previsto avanço nas políticas educacionais, com grande melhora nos investimentos para a 

educação superior. Essa melhora seria tanto devido a aprovação do PNE 2014, que incorporou 

a meta de 10% do PIB para a educação, que já era reivindicada desde a década de 1980, tanto 

pela expectativa de que parte dos lucros com o pré-sal13 seriam destinados à educação. Porém, 

essas expectativas foram logradas devido ao seu impeachment no ano de 2016 (SAVIANI, 

2018).  

De acordo Fonseca (2018, p. 304), após o impeachment de Dilma Rousseff, em 31 

de agosto de 2016, encerra-se “o ciclo de poder do PT”, assumindo como presidente o seu vice-

presidente, Michel Temer. Temer propôs um governo que se desviou das propostas do PT. 

Notou-se em seu governo, uma política de desvalorização e descomprometimento com a 

educação superior federal. O autor descreveu também que foram cumpridas somente 20% das 

metas do plano nacional de educação que haviam sido previstas para 2017. Além disso, a 

 
12 MEC - Ministério da Educação. 
13 Potencial petrolífero brasileiro. Situada entre as bacias do Sul e Sudeste do país. Possui reservas de petróleo e      

gás natural com potencial de exploração e lucros altos (AGÊNCIA SENADO, [ENTRE 2000 E 2019]). 
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proposta de lei que sustentava a consecução dessas metas para a educação recebeu o veto do 

governo federal, causando preocupação na comunidade científica. 

Por meio do gráfico 01 são demonstrados os repasses do governo federal às 

universidades brasileiras. Percebe-se que houve uma ascensão do orçamento previsto à 

educação entre 2008 até o ano de 2015. De 2008 até 2011 esta ascensão era acentuada, vindo a 

se estabilizar nos anos posteriores até 2015. Houve uma diminuição em 2012, mas aumentou 

no ano seguinte. Do ano de 2015 em diante o orçamento previsto para a educação foi 

diminuindo. Os valores empenhados (que foram reservados) para a educação também tiveram 

a mesma ascensão que o orçamento previsto de 2008 a 2013, chegando em 2013 a se equiparar 

ao valor do orçamento (R$8.684.354.836,00). A partir de 2013 os valores empenhados tiveram 

uma diminuição vertiginosa, com um aumento em 2016, mas voltou a cair a partir de 2017. 

        Gráfico 1- Repasses do Governo às universidades federais 

 
         Fonte:Moreno, 2018. Adaptado. 

Com a crise política e econômica14  que se instaurou no país, as IFES ficaram 

prejudicadas. Além da recessão, as universidades sofreram diversos cortes em seus orçamentos, 

afetando programas como o Reuni. Essas instituições, diante do financiamento prejudicado, 

viram-se obrigadas a replanejar suas ações e seus planejamentos diante do grande quantitativo 

 
14  MANCEBO (2017) destaca como fatores constitutivos da crise política: a reeleição, de forma concorridíssima, 

da Presidenta Dilma Rousseff, em 2014, a perda de aliados em sua base de governo, no Congresso Nacional e 
descontentamento da classe burguesa com o programa neoliberal moderado adotado pelo Governo. Aliado a 
esses fatores, acontece o impeachment da então Presidenta Dilma Rousseff. Já em relação à crise econômica 
enfrentada pelo Brasil, a autora relaciona a crise brasileira à crise mundial, que teve início em 2008, aliada à 
crise política brasileira.  



62 
 

 

de estudantes ingressantes, de cursos criados e de campi, proporcionados pela política de 

expansão e interiorização (MANCEBO, 2017). 

Programas implementados no governo do PT, e que oportunizaram a diversas 

pessoas terem acesso a atividades inerentes a universidades, e à busca por maior conhecimento, 

capacitação e oportunidade, como o programa “ciência sem fronteiras”, foram desativados no 

governo Temer. E não foi apenas este programa que sofreu uma profunda intervenção. Houve 

a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi fundido ao Ministério das 

Comunicações, acarretando reduções importantes no financiamento de projetos para a pesquisa, 

ciência e tecnologia que eram desenvolvidos no país (FONSECA, 2018).  

Observaram-se nesse período de governo, cortes significativos de verbas para a 

manutenção e renovação das instituições. Além disso, a infraestrutura física dos campi ficou 

prejudicada. Essa precarização das IFES públicas resultou na mudança de sua estruturação. 

Obrigadas a se reestruturarem, passaram a priorizar somente o ensino, acabando por renegar as 

demais atividades inerentes a elas (MANCEBO, 2017). 

O processo de expansão das universidades federais, no governo Temer, deixou de 

acontecer, e as pactuações que haviam sido realizadas entre governo e universidades, correram 

risco de não serem cumpridas, provocando tensões entre os entes. O orçamento de 2017 para 

as IFES teve uma drástica diminuição, o que comprometeu a administração das despesas das 

universidades na manutenção de contratos e serviços. Esses fatos colocaram em risco a 

manutenção e expansão das atividades das universidades (FONSECA, 2018). 

Não houve propostas para o Ensino superior público, nem ao privado. Nem o plano 

proposto no PNE 2014 foi respeitado. A educação foi erroneamente renegada a despesa, e daí 

recebeu vários cortes orçamentários. A universidade deveria ser vista como investimento, com 

contribuição para o desenvolvimento da economia e para aqueles que fazem ou farão parte dela 

um dia (FONSECA, 2018). 

As preocupações de Paula (2017) quanto à inclusão de alunos advindos das classes 

sociais economicamente desfavorecidas e garantia de que estes pudessem concluir seus cursos, 

puderam ser fundamentadas ao se observar que nos resultados da V Pesquisa, realizada pelo 

FONAPRACE, foi demonstrado que o alunado atual, nas universidades federais, era composto 

majoritariamente por alunos cuja renda mensal chegava até a um salário mínimo e meio per 

capta (ANDIFES, 2019 a). Com essa comprovação de aumento desse novo alunado, que se fez 

maioria nas IFES, e referido alvo de políticas públicas, a autora sugeriu que políticas públicas 

fossem urgentemente propostas e fomentadas, com o intento de garantir a esse aluno sua 

formação superior, e posterior conclusão de seus estudos. 
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Dados que apontam que o perfil de alunos ingressantes nos cursos de graduação da 

UFVJM está mudando, foram revelados também pela V Pesquisa (ANDIFES, 2019a). Os dados 

apontaram que a universidade possuía em 2018 um total de 8.949 alunos nos cursos de 

graduação oferecidos. A renda mensal per capta da maioria dos discentes (52,73%) era de 

R$25,00 até R$500,00 (1/2 salário mínimo). Já dentre o grupo que recebia de R$501,00 a 

R$1.000,00 (1 salário mínimo) estavam 2.374 estudantes (26,53%); 6,76% dos estudantes 

tinham como renda per capta de R$1.001,00 a R$1.500,00 (1 salário mínimo e meio); 437 

estudantes (4,88%) tinham como renda per capta de R$1.5001,00 a R$2.000,00, e 420 

estudantes (4,69%) tinham como renda de R$ 2.001,00 a R$15.000,00 (LAIA, 2019).  

No ano de 2019 começou o governo do então nomeado Presidente, Jair Messias 

Bolsonaro (2019 -). O discurso desse governo era de que a educação seria prioridade em seu 

governo, especificamente a educação básica (BRANDÃO; CRISTALDO, 2019; MARQUES, 

2019). Quanto à educação superior, essa sofreu com um corte nos investimentos direcionados 

à educação, já no início do governo. Na tentativa de suavizar a gravidade dessa ação do governo, 

o então Ministro da Educação, Abraham Weintraub, preferiu denominar o corte de 

contingenciamento15 (MEC, 2019; Drechsel, 2019). Drechsel (2019) descreve que 30% das 

verbas direcionadas ao custeio das universidades foram cortadas, podendo ter dificultado os 

pagamentos de água, luz, e outros serviços, além de ter comprometido as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão delas.  

Carvalho (2019) descreveu que, com os cortes de 30% no orçamento das 

universidades federais, em abril de 2019, essa ação, por si só, já desencadeou uma crise na 

educação superior. Protestos contra essa medida foram realizados pelo país (BRANT, 2019). 

Depois que o contingenciamento se concretizou e atingiu todas as universidades 

federais do país, Marques, Kruse e Bispo (2019) relataram que algumas universidades 

ameaçaram suspender as suas atividades devido a esse contingenciamento. Segundo os autores, 

havia universidades funcionando em horários especiais para auxiliar na economia de água, 

segurança e luz, e outras universidades realizaram audiências para debater com a comunidade 

acadêmica a situação. Também foram previstos cortes de bolsas de iniciação científica, de 

extensão e estágios, além de fechamento de restaurante universitário e dificuldade em sustentar 

 
15  Conforme definição do Ministério da Economia, ao contingenciar parte do orçamento, o Governo decide por 

atrasar ou não fazer um pagamento, dependendo do orçamento que ele possuir em caixa, fruto de arrecadação 
de impostos. Se essa arrecadação (a receita do Governo) for pouca, ele contingência parte do orçamento, e 
este não poderá ser usado, até que a receita volte a subir, assim que o Governo tiver arrecadado dinheiro em 
caixa. Já num corte, o dinheiro cortado não poderá mais fazer parte daquele orçamento, daquela previsão de 
orçamento para o futuro (BECK, 2019). 
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as obrigações financeiras propostas com os fornecedores e terceirizados (MARQUES; KRUSE; 

BISPO, 2019).  

Na UFVJM foi realizado um replanejamento do seu orçamento, frente ao 

contingenciamento e à Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA)16 2020. O intento foi de 

que os gastos fossem adequados ao orçamento atual da instituição, porém as restrições não 

poderiam afetar as atividades acadêmicas. Estavam previstas readequações quanto aos 

processos de liberação de passagens, restrição no uso de veículos oficiais, maior economia no 

uso de materiais de consumo, dentre outras medidas emergenciais (UFVJM, 2019c). Não houve 

no documento nenhuma citação à contenção de despesas para com a assistência estudantil.   

Em 30 de julho de 2019, o governo federal publicou no Diário Oficial da União, 

um decreto de programação orçamentária, onde detalhou mais um contingenciamento, que 

havia proposto ainda naquele mês. Foram bloqueados mais de R$1,44 bilhão em gastos no 

Orçamento de 2019. Algumas pastas do governo sofreram com esse bloqueio, e novamente a 

educação figurou entre as partes que tiveram os maiores bloqueios (MARTELLO, 2019). 

Sobre a Assistência estudantil, Agostini (2019) descreveu que o Ministro informou 

que esses cortes nas universidades não iriam impactar sobre os recursos para a assistência 

estudantil, mesmo que os recursos integrariam verba bloqueável. Porém, contrariando a 

informação de Agostini (2019), de acordo com a ANDIFES (2019 b), não houve a programação 

dos recursos integrais destinados ao PNAES no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 

2020, mas apenas 60% do total, o que se caracterizou, segundo a ANDIFES, em um 

contingenciamento prévio por parte do Governo. 

A imposição de adequação das políticas e finanças do país às exigências do mercado 

neoliberal, por parte de organismos internacionais aos países emergentes, exige destes países 

emergentes restrições orçamentárias e de gastos com políticas sociais. Essas restrições têm 

impacto direto nas IFES, que sentem seus orçamentos diminuírem, sendo forçadas a buscarem 

fontes alternativas de financiamento para continuarem subsistindo e para conseguirem atender 

às exigências por resultados que são impostas a elas. As exigências impostas às IFES, em meio 

às restrições orçamentárias, seguem as exigências do mercado financeiro de reduzir custos, 

aumentar a competitividade e obrigatoriedade de formar mão de obra qualificada para atender 

as demandas do mercado capitalista (KOWALSKI, 2012). 

Em 2019, o Ofício-Circular nº 16/2019/CGRE/DIPPES/SESU-MEC, enviado pelo 

MEC aos reitores das universidades federais, em agosto de 2019, recomendou aos Pró-Reitores 

 
16 Proposta de Lei Orçamentária Anual feita para a UFVJM, de acordo PLOA do Governo Federal (UFVJM, 

2019 c). 
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de assuntos comunitários e estudantis ou aos responsáveis pelo gerenciamento do PNAES, 

sobre a necessidade de implementação de práticas de gestão dos recursos do programa, visando 

o uso eficiente e otimização dos recursos destinados às IFES. Para tanto, foi citada a auditoria 

realizada nas IFES nos anos de 2015 e 2016, seus achados e fragilidades apontadas na execução 

e gestão do PNAES (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB, 2019). 

As ações de assistência estudantil nas universidades brasileiras foram marcadas por 

ações descontínuas ao longo do tempo, resumidas a ajudas financeira e emergencial, com foco 

na permanência dos alunos nas instituições (ANDRADE E TEIXEIRA, 2017).  

A universidade foi sendo formada, ao longo da história, superando desafios e 

transformações sociais que influenciaram diretamente sua composição, trajetória e políticas. As 

políticas públicas educacionais para o ensino superior foram sendo formadas e reestruturadas 

adaptando-se aos contextos sociais, financeiros e políticos, submetendo-se a reformas ou sendo 

causas de lutas populares. 

Logo a seguir, é apresentada uma tabela que demonstra a evolução do volume de 

recursos financeiros repassados pelo Governo Federal ao PNAES, do ano de 2008 ao ano de 

2019, e a previsão orçamentária para o ano de 2020. Percebe-se a partir da tabela, que após a 

implantação do PNAES, por meio da Portaria nº 39/2007, houve ao longo dos anos um aumento 

dos recursos financeiros destinados ao programa. No ano de 2010, o valor do recurso aumentou 

49,8%, em relação ao recurso disponibilizado no ano anterior. Nota-se que até 2016, o PNAES 

recebia um recurso sempre de ordem crescente. Ressalta-se que após o Impeachment da 

Presidente do Brasil, Dilma Rouseff, nos anos de 2017 e 2018 os recursos destinados ao PNAES 

diminuíram consideravelmente, tendo novo acréscimo no ano de 2019, com uma previsão 

questionável para 2020.  

Em 2019 os recursos destinados para o PNAES voltaram a crescer em números. 

Porém, para o ano de 2020, os recursos destinados ao PNAES não foram formalizados em sua 

totalidade na PLOA, ficando 40% do recurso submetido à aprovação de uma suplementação 

pelo Congresso Nacional (FORMENTI, 2019). O valor do recurso tem como previsão a mesma 

quantidade do que foi formalizado para o ano de 2019, porém com essa prerrogativa dos 40%, 

de acordo com a LOA 2020 já aprovada (BRASIL, 2019b). 
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Tabela 04 - Evolução do volume de recursos PNAES (2008-2020). 

Ano PNAES NACIONAL % 

2008 R$ 125.300.000,00 -  
2009 R$ 203.000.000,00 62 
2010 R$ 304.000.000,00 49,8 
2011 R$ 395.189.588,00 30 
2012 R$ 503.843.628,00 27,5 
2013 R$ 603.787.226,00 19,8 
2014 R$ 742.720.249,00 23 
2015 R$ 895.026.718,00 20,5 
2016 R$ 1.030.037.000,00 15,1 
2017 R$ 987.484.620,00 -4,1 
2018 R$ 957.178.952,00 -3,1 
2019 R$ 1.070.444.459,00 11,8 
2020 R$ 1.070.444.459,00 11,8 

Fonte: SILVA; COSTA, 2018 apud ANDIFES, 2019a, p.13. ADAPTADO; BRASIL, 2019b;  BRASIL 2019c. 
 

Em 2018 a falta de investimento, por parte do Governo, para a manutenção da 

assistência estudantil nas universidades foi pauta de discussão da 115ª reunião do Conselho 

Pleno da ANDIFES, que foi realizada no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais (Cefet-MG). O presidente da ANDIFES, na época o reitor Emmanuel Tourinho (UFPA), 

ressaltou que a ANDIFES busca, junto ao MEC, uma solução para resolver o congelamento dos 

recursos que poderiam ser investidos no PNAES, e não o são (ANDIFES, 2019 c). 

O orçamento das universidades para cobrir seus gastos já vinha sofrendo reduções 

ao longo dos anos, porém o corte orçamentário, sofrido pelas IFES em 2019, pôde colaborar 

ainda mais para que elas tivessem dificuldades em manter suas atividades normalmente. 

Segundo a ANDES (2019), muitas universidades tentaram se adaptar a essa escassez e cortes 

de recursos. Também previu que a assistência estudantil seria prejudicada como já estava 

acontecendo em algumas universidades federais do país. 

De acordo Silva (2019), o FONAPRACE também se preocupou com esse cenário 

de cortes e reduções nos orçamentos para as universidades federais, pois poderia interferir 

diretamente no ensino e na pesquisa. Sua preocupação especial foi com a manutenção da 

integridade do PNAES. Diante disso, manteve uma atuação de proteção ao PNAES e atuação 

em reuniões na defesa do programa. Mesmo neste cenário, o FONAPRACE celebrou o reajuste 

de 10% no orçamento destinado ao programa, previsto para 2019, mas, sem, no entanto, deixar 

de monitorar as próximas ações desse atual governo quanto ao cumprimento do reajuste e 

manutenção do programa. Porém, a previsão foi que para 2020 a assistência estudantil também 

sofreria com cortes em seu orçamento. Esse corte poderia inviabilizar uma maior atuação dos 

programas de assistência estudantil geridos pelas IFES, que consequentemente atingiria um 
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número menor de estudantes que necessitarem dos benefícios concedidos para se manterem nos 

cursos de graduação (ANDIFES (2019c). 

Essa previsão de cortes se fundamentou ao ser constatado que os recursos que 

seriam destinados para o PNAES em 2020 não foram formalizados integralmente no PLOA, 

para o exercício do mesmo ano. Houve, no entanto, a subdivisão de sua dotação, onde 60% 

estariam disponíveis na Lei Orçamentária Anual de 2020, e a outra parte estaria condicionada 

a uma aprovação de suplementação pelo Congresso Nacional (FORMENTI, 2019). Caso essa 

suplementação não seja aceita, as IFES poderão enfrentar sérias dificuldades na manutenção 

das ações de assistência estudantil aos seus discentes. 

Após a aprovação da LOA 2020, em dezembro de 2019, foram confirmadas as 

informações dadas pela ANDIFES (2019b) e por Formenti (2019) sobre a previsão de 

orçamento do PNAES para o ano de 2020. A previsão do orçamento a ser disponibilizado para 

a UFVJM, em 2020, também foi confirmada com a aprovação da LOA 2020 (BRASIL, 2019b), 

o que gerou preocupação das IFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO- UNIVASF, 2020). Para a ANDIFES havia a previsão de corte de R$185 milhões 

para o PNAES em 2021. O orçamento do programa em 2020 foi na ordem de R$1 bilhão 

(AMARAL, 2020; MEC..., 2020; NOVELINO, 2020). 

Já em 2021 o MEC sofreu mais um corte em seu orçamento, novamente no 

orçamento para as despesas discricionárias (OLIVERIA, 2021). O corte foi de R$4,2 bilhões, 

uma porcentagem de 18,2%, e poderá afetar ainda mais as universidades que já vêm a algum 

tempo enfrentando cortes em seus orçamentos para pagamentos dos terceirizados, água e luz. 

Conforme Oliveira (2021) de 2019 a 2021 o corte acumulado foi de 25% do orçamento das IFE. 

Por causa da Pandemia17, as universidades estão enfrentando dificuldades em gerenciar e 

manter as aulas remotas, agora deverão enfrentar mais um corte em seu orçamento (GUSSO et 

al, 2020; MEC..., 2020; VARGAS, 2020).  

Conforme Barros (2021), o Governo liberou em janeiro de 2021 a diferença 

orçamentária do PNAES. A liberação foi em caráter de urgência, mas os recursos ainda são 

insuficientes para atender a toda a demanda que necessita do PNAES. De acordo Oliveira 

(2021), o PNAES teve uma redução de R$20.509.063 em seu orçamento. Com isso, infere-se 

que a permanência desses estudantes poderá ser comprometida, contribuindo para uma elevação 

no índice de evasão. Também a inclusão de estudantes vulneráveis socioeconomicamente 

 
17 "É uma epidemia que ocorre em todo o planeta, com a situação se repetindo em diferentes continentes. O Sars-CoV-2 está 

em todas as regiões do mundo. A pandemia pela Covid-19 foi declarada em 11 de março pela OMS."(DANTAS, 2021). 
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poderá ser comprometida, configurando assim num retrocesso às conquistas alcançadas ao 

longo dos anos através das políticas públicas educacionais. 

O objetivo do PNAES muito se distanciou do propósito da assistência ao estudante 

que vigorou entre os anos de 1930 a 1980, com caráter imediatista, descontínua no tempo e nas 

ações e preocupada apenas em manter os estudantes nas instituições de ensino superior 

(ANDRADE E TEIXEIRA, 2017). Ele se aproximou mais do propósito ao qual a assistência 

estudantil deve ser fundamentada, sendo a assistência aos estudantes em vulnerabilidade 

socioeconômica de primordial importância para a democratização do ensino nas universidades. 

 

2.2 - A efetivação da assistência estudantil como política de assistência estudantil, de 

acordo com dados de pesquisas recentes. 
 

De acordo o Decreto que fundamenta o PNAES, mecanismos de avaliação e 

acompanhamento do programa devem ser fixados pelas instituições de ensino, alvos do 

programa (BRASIL, 2010 a). Na intenção de assegurar que o programa esteja sendo bem 

desenvolvido e executado nas IFES, os administradores do PNAES nas universidades devem 

fomentar mecanismos de controle interno, no intento de assegurar o cumprimento dos objetivos 

propostos no programa, em especial quanto à diminuição da evasão e da retenção dos discentes. 

Essa avaliação interna contribui para as avaliações do programa, em nível nacional, a serem 

realizadas pelo MEC (BRASIL, 2017). 

Dados percentuais calculados na Pesquisa do FONAPRACE de 2014 demonstraram 

que 66,19% dos discentes pertenciam a famílias cuja renda per capta era de até um e meio 

salário mínimo, público considerado vulnerável socioeconomicamente pelo Decreto do 

PNAES. Inseridos nesse grupo, 81,5% dos discentes eram de famílias que possuíam renda de 

até um salário mínimo (ANDIFES, 2019 a).  A pesquisa de 2014 apontou que mais de 66% 

dos estudantes das IFES eram alvo das políticas de assistência estudantil propostas no PNAES. 

Nas Regiões Norte e Nordeste esse percentual subiu para mais 76% de estudantes (ANDIFES, 

2014).  

Para que haja uma transparência nas atividades, destinação e aplicação corretas dos 

recursos do PNAES, as IFES deverão propor mecanismos que favoreçam o acompanhamento 

e a avaliação do programa (BRASIL, 2010 a). Um importante mecanismo de avaliação, e que 

foi proposto pelo MEC, foi a auditoria anual de contas da Secretaria de Educação Superior, que 

teve como a área de auditagem a gestão do PNAES nas IFES. Dessa auditoria surgiu o Relatório 

Consolidado PNAES, que buscou verificar se os objetivos e a finalidade do programa estavam 
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sendo alcançados pelas IFES. O Relatório foi a primeira etapa de consolidação de auditorias 

realizadas em 32 universidades federais brasileiras. Neste relatório constam informações 

específicas sobre o gerenciamento do PNAES nas universidades federais, e conformidade da 

execução dele com a legislação aplicável do Decreto 7.234/2010. A partir dos resultados 

levantados, e posteriormente repassados ao MEC, este deveria avaliar a política em caráter 

nacional, tendo como proposta alcançar, posteriormente, a cobertura de 90% das universidades 

a serem pesquisadas (BRASIL, 2017). 

Visando reforçar as exigências constantes no Decreto do PNAES às universidades, 

o Relatório Consolidado PNAES (BRASIL, 2017) descreveu a importância de se fazer a 

avaliação do programa. Essa avaliação teve a prerrogativa de identificar se os benefícios 

estavam alcançando os alunos alvos do programa, assim como avaliou se os critérios de seleção 

empregados pela instituição eram viáveis e colaboraram para uma seleção justa e de acordo 

com o que apregoa o PNAES. Avaliou também se o programa contribuiu para minimizar a 

retenção e a evasão nas instituições. 

Objetivando traçar o perfil médio socioeconômico e cultural dos estudantes das 

IFES brasileiras, o FONAPRACE promoveu no ano de 2018, a V Pesquisa de Perfil 

Socioeconômico dos (as) Estudantes de Graduação das IFES. Seu intento foi que, por meio dos 

resultados encontrados, pudessem ser criadas propostas de gerenciamento, avaliações, 

melhoramentos e políticas de assistência estudantil que visassem melhorar a dinâmica da 

universidade, e assim interferir positivamente nas condições dos estudantes, contribuindo para 

a manutenção destes nas universidades federais (ANDIFES, 2019a). 

Foi pesquisada uma população de 1.200.300 (um milhão, duzentos mil e trezentos) 

discentes que ingressaram nas IFES entre os anos de 2000 a 2018, regularmente matriculados 

em cursos de graduação presencial entre as 65 IFES (dentre elas o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais e o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca, do Rio de Janeiro) e 395 campi pesquisados. Os dados colhidos pela pesquisa foram 

obtidos através das informações enviadas pelas próprias IFES, por meio do sistema de 

cadastramento de estudantes que foi criado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

(ANDIFES, 2019a). 

Os novos dados apontados pela V Pesquisa, realizada em 2018, demonstraram que 

o público-alvo das políticas do PNAES era maioria nas IFES. Os dados percentuais aumentaram 

em quatro (4) pontos percentuais, em relação a 2014, atingindo 70,2% dos discentes 

pesquisados nas IFES. Deste percentual atual, 26,6% faziam parte de famílias cuja renda per 

capta era de até meio salário mínimo (SM) e 26,9% eram de famílias cuja renda per capta era 



70 
 

 

de mais de meio a um SM. Mais da metade dos discentes, 53,5%, pertenciam a famílias onde a 

renda per capta era de até um SM, 16,6% estavam na faixa de renda per capta de mais de um 

a um e meio SM, 26,9% encontravam-se na faixa de mais de um e meio SM, e 3,0% dos 

discentes pesquisados não responderam a essa pergunta. Esses dados demonstraram que 7 em 

cada 10 estudantes das IFES se enquadraram no perfil de alunos que poderiam ser atendidos 

pelo PNAES (ANDIFES, 2019a).  

Dados semelhantes a esses, apontados pela V Pesquisa, já haviam sido divulgados 

pelo IBGE (2015) afirmando que, com a democratização do acesso ao ensino superior, 

provocado por políticas públicas, houve a ampliação de entrada nas universidades de jovens 

oriundos de famílias vulneráveis socioeconomicamente. Dados com esse conteúdo também 

foram registrados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017, do IBGE 

(IBGE, 2018). 

Esse resultado do IBGE é bem diferente do que se registra na história da educação 

do país. Identifica-se na história social da educação no Brasil a nítida elitização do acesso ao 

ensino superior durante muitos anos, com teorias e práticas sociais segregadoras que 

dificultavam, restringiam ou inviabilizavam o ingresso de estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e também de alguns grupos da sociedade, como exemplo 

mulheres, negros e pessoas com deficiência (MIRANDA, 2014). Essa população, em relação à 

educação, encontra-se numa situação de desigualdade, em relação ao acesso ao ensino superior, 

à continuidade dos estudos e à aprendizagem, e por isso necessitam ser amparados por políticas 

públicas inclusivas (MIRANDA, 2014). 

Discorrendo sobre condições de igualdade na educação, o art. 1º, da Lei de 

Diretrizes e bases da Educação Nacional–LDB (1996) especifica em seu art. 3º, inciso I, que o 

ensino será ministrado, dentre outros, nos princípios da “igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola” (BRASIL, 1996, artigo 3º, I). 

As desigualdades de acesso a alguns recursos, que poderiam influenciar na 

formação do estudante, acabam gerando entraves para a formação plena desses estudantes e até 

mesmo a conclusão dos estudos. Uma dificuldade que pode influenciar significativamente no 

decurso da formação acadêmica do discente de baixa renda é a dificuldade de cunho econômico. 

Essa dificuldade compromete o acesso a bens e práticas culturais ou mesmo na conciliação 

entre estudos e trabalho. Sendo assim, a assistência estudantil tende a oferecer ao aluno com 

vulnerabilidade socioeconômica a possibilidade de desenvolver a sua graduação, obter um bom 

desempenho e assim, corroborar para minimizar a questão do abandono e trancamento de 

matrícula por falta de recursos financeiros (IMPERATORI, 2017).  
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As universidades federais possuem, dentre os seus cursos ofertados, cursos de alta 

demanda, que demandam horário integral de estudos, contemplando, em sua maioria, 

estudantes que não necessitam trabalhar, como os estudantes da classe dominante. Muitos dos 

estudantes, principalmente os estudante-trabalhador e o trabalhador-estudante, não conseguem 

se manter nesses cursos, conciliando estudos e trabalho, e acabam abandonando os estudos 

(PAULA, 2017). E esse limitador foi pontuado por estudantes na V Pesquisa, onde muitos deles 

relataram ter dificuldades em conciliar estudo e trabalho. Outro dificultador, também apontado, 

foi conciliar a maternidade e os estudos (ANDIFES, 2019a). Essa situação também pode gerar 

uma maior demanda por auxílios estudantis, sendo a demanda muitas vezes maior que a oferta 

(PAULA, 2017). 

Os critérios que as IFES dispõem para selecionarem os beneficiários foram 

analisados pela Controladoria-Geral da União (CGU) a partir de auditorias realizadas. 

Constatou-se que a maioria delas estava com os critérios em conformidade com os critérios 

propostos pelo Decreto. Mas, mesmo assim, ainda houve alguns casos em que a seleção dos 

beneficiários não seguiu as determinações do Decreto. Exemplo disso foi o emprego de auxílios 

que não consideravam a vulnerabilidade do discente ou o uso de recursos para Bolsas de 

PIBIC18, PIBIX19 e outras, que não seguiam os critérios do PNAES, mas sim seguiam critérios 

acadêmicos. Para a CGU (BRASIL, 2017, p.13), essa situação elencada demonstra a falta de 

“diretrizes operacionais para realizar a priorização estabelecida no artigo 5º do Decreto”. 

O artigo 5º do Decreto PNAES refere-se à fixação de prioridades no atendimento 

pelo PNAES, quanto aos estudantes a serem beneficiados, e a fixação de outros requisitos por 

parte das IFES, além de fixação de requisitos para acompanhamento e avaliação do programa 

(BRASIL, 2010 a, artigo 5º). De acordo com a CGU (BRASIL, 2017), o que se verifica, quando 

não se observa o referido artigo, é uma busca por resultados em detrimento da preservação da 

autonomia universitária, não observando que o sujeito a ser beneficiado é o discente vulnerável 

socioeconomicamente. 

Os dados apontados pela V Pesquisa dialogam com o artigo 5º, do Decreto do 

PNAES (BRASIL, 2010a) ao confirmar que a maioria dos beneficiários do PNAES, presentes 

nas IFES, era o público priorizado pelo programa. Dessa forma as universidades públicas 

reafirmaram o seu compromisso com a inclusão, a democratização e a viabilização da igualdade 

 
18 PIBIC- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com apoio de iniciação científica nas IES 
(CNPQ, [2019?]). 
19 PIBIX- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão da Universidade Federal do Sergipe 
(Universidade Federal do Sergipe, UFS, [2019?]).  
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ao acesso ao ensino público superior ao atender, por meio da assistência estudantil, discentes 

em vulnerabilidade socioeconômica, como é preconizado no PNAES.  

O relatório da V pesquisa destaca que os estudantes das IFES não fazem parte da 

camada mais pobre ou miserável da população brasileira, visto que esta parte da população nem 

mesmo chega a ingressar em uma universidade, pois não conseguem concluir o ensino médio. 

Este, passa a ser um fator de exclusão do ensino superior para as pessoas inseridas na classe 

social mais pobre ou miserável do país (ANDIFES, 2019a). Cabe aí então, ao Governo, repensar 

a democratização do ensino superior para o nível de educação anterior a este. Pensar numa 

democratização em que a classe mais pobre consiga antes concluir satisfatoriamente o ensino 

básico, e tenha condições de adentrar e se manter no ensino superior. 

Diante da Tabela 04, com informações sobre a renda dos estudantes das IFES 

brasileiras, observa-se que pouco mais da metade desses estudantes, ou seja, 53,5% convivem 

com uma renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo e mais de meio a 1 SM. 

Diante de dados que demonstram que é cada vez maior o ingresso de estudantes dessas classes 

vulneráveis socioeconomicamente no ensino superior, o seguinte questionamento pode ser feito 

em relação ao PNAES: será que os recursos destinados ao atendimento da assistência estudantil, 

nas universidades, conseguem atingir alunos que se enquadram no limite da faixa de renda 

priorizada pelo PNAES, que é de 1 e meio SM? 

Logo abaixo, está disposta a Tabela 05, elaborada com os dados anteriormente 

analisados e mais informações sobre a renda dos estudantes das IFES brasileiras. 

Tabela 05 - Graduandos (as), por faixa de renda per capita do grupo familiar. 

Faixa de renda mensal familiar per capita   %  
Até meio SM                                                                           26,6  

Mais de meio a 1 SM  26,9  
Mais de 1 a 1 e meio SM  16,6  
Subtotal Até 1 e meio SM  70,2  
Mais de 1 e meio a 3 SM  16,7  

Mais de 3 a 5 SM  5,9  
Mais de 5 a 7 SM  2,8  

Mais de 7 a 10 SM  0,8  
Mais de 10 a 20 SM  0,6  

Mais de 20 SM  0,1  
Não respondeu  3,0  

Total  100,0  

Fonte: V PESQUISA NACIONAL DE PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DOS (AS) 
GRADUANDOS (AS) DAS IFES (2018). Adaptado. 

 

Os dados da faixa de renda dos estudantes das IFES brasileiras, comparados aos 

dados dos estudantes da UFVJM, mostrou que os estudantes desta instituição se encontravam 

com rendas menores que os dados nacionais. Na universidade 79,26% dos estudantes advinham 
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de famílias cuja renda mensal familiar per capita era de até meio salário mínimo e mais de meio 

a 1 SM. Mais da metade dos estudantes da UFVJM (52,73%) advinham de famílias cuja renda 

mensal familiar per capita era de até meio salário mínimo (LAIA, 2019). 

Dados recentes, levantados pela V Pesquisa, 2018, demonstraram que, por meio do 

PNAES e das políticas de interiorização e democratização da educação, houve avanços 

significativos no atendimento ao público-alvo dessas políticas. Quanto às ações do PNAES, 

direcionadas para o atendimento das áreas elencadas no artigo 3º, do Decreto que o constituiu 

(BRASIL, 2010 a), a pesquisa demonstrou que tais ações foram de fundamental importância 

para a manutenção de grande parte de estudantes socioeconomicamente vulneráveis, que 

dependeram de políticas inclusivas e assistenciais (ANDIFES, 2019a). 

No caso específico da UFVJM, a V Pesquisa mostrou que 30%, do total de seus 

alunos, participam do programa de assistência estudantil, recebendo benefícios que auxiliam os 

estudantes na alimentação, moradia e transporte (UFVJM, 2019d). A pesquisa ainda 

demonstrou que 2.986 discentes da UFVJM, o que equivale a 53,7% destes, já foram 

beneficiados por política de assistência estudantil (LAIA, 2019). Os dados apresentados 

demonstram que o PNAES se faz presente como político de assistência estudantil, de forma 

efetiva na UFVJM, colaborando para a permanência na Instituição e continuidade dos estudos 

de seu alunado. 

O resultado encontrado pela V pesquisa tende a reforçar a funcionalidade do 

PNAES que, de acordo Queiroz (2015), é atributo da assistência estudantil oportunizar 

condições de igualdade de acesso e estudos a todos os estudantes, de forma que aqueles 

vulneráveis socioeconomicamente sejam os principais beneficiários dela. Com isso, a 

assistência contribui para a permanência dos estudantes, ao mesmo tempo em que colabora com 

os estudos destes, contribui para a diplomação e, consequentemente, com a diminuição da 

retenção e da evasão (QUEIROZ, 2015).  

Para a fundamentação teórica desta pesquisa, fez-se necessário analisar, através de 

trabalhos científicos, como a política pública educacional brasileira, em particular o PNAES, 

está sendo avaliada na literatura. Percebeu-se que a política do PNAES está sendo avaliada a 

partir de vários estudos e indicadores. A importância de se compreender esses indicadores 

acontece quando consideramos quatro dimensões chave: perfil do estudnte evasão, diplomação 

e desempenho acadêmico, dimensões estas que dialogam diretamente com esta pesquisa 

desenvolvida no campus Janaúba. Por meio de um metaestudo foi realizada uma busca pelo 

termo “assistência estudantil no Brasil”, e foi realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses 
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e Dissertações (BDTD). A pesquisa foi realizada entre os dias 27/04 a 01/05 de 2020, buscando 

referências de autores que trataram do mesmo assunto foco desta pesquisa.  

Os trabalhos encontrados serviram como bases de referência e metodológica para a 

construção desta pesquisa. Ademais, o metaestudo serviu para se ter conhecimento das 

pesquisas que foram realizadas sobre a assistência estudantil, de forma a conhecer os autores e 

as suas ideias sobre o assunto. Por meio deste levantamento foi feita uma análise das teorias, 

das referências, dos métodos e dos resultados expostos nos trabalhos pesquisados por outros 

autores. 

Foram encontrados 130 resultados, sendo que três trabalhos aparecem repetidos na 

pesquisa. Ao examinar os resultados, uma seleção dentre esses 130 trabalhos científicos teve 

que ser feita para selecionar os trabalhos que discutiam particularmente sobre a assistência 

estudantil no Brasil.  Após a examinação dos resultados, foram selecionados 77 trabalhos 

científicos, dentre Teses e Dissertações. Esses 77 trabalhos tratavam exclusivamente da 

assistência estudantil aos estudantes, com base nas proposições do PNAES. Dentre eles, foram 

encontrados 29 trabalhos científicos que discutiam a avaliação do PNAE nas Instituições 

Federais de Ensino (IFE)20, assim como a pesquisa no campus Janaúba se propôs a fazer. 

Dentre os 51 trabalhos descartados, estavam a Tese de Santos (2014), cujo título foi 

“Os ‘intrusos’ e os ‘outros’ quebrando o aquário e mudando os horizontes: as relações de raça 

e classe na implementação das cotas sociais no processo seletivo para cursos de graduação da 

UFES”. Como os outros trabalhos, este trabalho não discutia exclusivamente sobre a assistência 

estudantil baseada nas proposições do PNAES. Os demais trabalhos tiveram como temas das 

pesquisas: gênero e a formação docente; a excelência do ensino num colégio; o trabalhador 

estudante no curso de enfermagem; tecnologias digitais; atenção psicossocial em instituições; 

movimentos feministas na universidade; Reuni, dentre outros temas. A assistência estudantil foi 

citada algumas vezes nos trabalhos, não sendo a base para o desenvolvimento deles. 

Os 77 trabalhos científicos aproveitados para o metaestudo desta pesquisa estão 

divididos entre 6 Teses e 71 Dissertações. O percentual de cada trabalho foi 7,79% de Teses, e 

92,20% de dissertações. As datas de defesa dos trabalhos científicos selecionados variaram 

entre o ano de 2007 e 2020. A data de defesa do primeiro trabalho científico sobre assistência 

estudantil foi do ano de 2007. Naquele ano ocorreu a instituição do PNAES, por meio da 

Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007. O título do trabalho era: “Assistência 

estudantil na Universidade Estadual de Londrina”, cuja autora foi Betty Elmer Finatti. O tema 

 
20 Vide Apêndice B. 
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dessa Dissertação foi sobre a assistência estudantil como direito dos estudantes universitários 

no sistema público de ensino superior. 

A data de origem dos primeiros trabalhos, remetendo ao ano de 2007 e 2008, mesmo 

ano da instituição dos programas educacionais governamentais PNAES e Reuni, apontam para 

uma influência destes programas para a elaboração de teses e dissertações que discutiram a 

assistência estudantil nas instituições de ensino. 

Os anos de 2015 e 2017 foram os anos em que mais foram defendidos trabalhos 

sobre a assistência estudantil, foram 15 em cada ano. Trabalhos desenvolvidos naqueles anos, 

cuja temática era sobre a assistência estudantil, foram elaborados por autores como por exemplo: 

Kleber Rodrigo Durat, cujo trabalho foi intitulado: “A contradição das classes sociais presente 

no ensino superior: considerações sobre assistência estudantil”, teve como tema  as ações de 

assistência estudantil previstas no PNAES e seus impactos na diminuição da evasão acadêmica 

na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), (2015);  Francieli Piva Borsato, e o 

seu trabalho foi intitulado: “A configuração da assistência estudantil da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul após a implantação do PNAES”, com a temática sobre a assistência 

estudantil na universidade, (2015) e de Amanda Cristina Fonseca Palla, com o título “Ações 

afirmativas na UFG: Psicologia para mudança e fortalecimento de minorias sociais”, e a 

temática foi sobre a assistência psicológica aos estudantes. 

O ano de 2018 foi o terceiro ano com maior número de trabalhos, com 9 trabalhos 

defendidos naquele ano. Trabalhos como: “Avaliação técnica do trabalho desenvolvido no setor 

de acessibilidade, da assistência estudantil, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - 

estudo de caso”, de Diego de Morais Batista, cuja temática foi a acessibilidade e assistência 

estudantil e o trabalho; "A terceirização de serviço de alimentação coletiva em instituições 

federais de ensino superior: estudo de caso em restaurante universitário", de CARAN, D. F. L. 

F., cujo tema foi sobre a terceirização do serviço de alimentação na universidade, foram alguns 

dos trabalhos encontrados no BDTD. A Tabela 06 demonstra o quantitativo de trabalhos 

científicos defendidos e os anos em que ocorreram as defesas. 
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Tabela 06 - Datas de defesa dos trabalhos científicos. 

2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 

1 2 1 2 5 6 8 

2015 2016 2017 2018 20019 2020    Total 
15 8 15 9 4 1      77 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
 

Os trabalhos tiveram como origem 45 universidades federais, 08 universidades 

estaduais, 01 universidade municipal, 22 IES privadas e 1 Instituto Federal. Todas as regiões 

do país tiveram representações de trabalhos realizados, como demonstra a Tabela 07. Foram 

realizados 18 trabalhos na Região Sudeste, 19 na Região Nordeste, 15 na Região Sul, e 2 na 

Região Norte, que registrou o menor número de trabalhos defendidos. A Região Centro-Oeste 

teve 23 trabalhos defendidos, a maioria (14) na cidade de Brasília. 

Tabela 07 - Número de trabalhos por região do Brasil. 

Regiões do Brasil Número de trabalhos 

Centro-Oeste 23 

Nordeste 19 

Sudeste 18 

Sul 15 

Norte 2 

Total 77 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
 

Os estados brasileiros de onde originaram um maior número de trabalhos foram: o 

Distrito Federal, com 14 trabalhos; Minas Gerais com 9 trabalhos; Ceará e Rio Grande do Sul 

com 9 trabalhos cada um. Ademais, foram registrados trabalhos de outros estados também, 

como os estados do Paraíba, São Paulo e Paraná, que tiveram 5 trabalhos defendidos cada um; 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tiveram 3 trabalhos; Espírito Santo, Pernambuco e 

Rio de Janeiro tiveram 2 trabalhos cada um, e os estados da Bahia, Maranhão, Pará, Rio Grande 

do Norte, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins tiveram 1 trabalho cada um. Estes dados estão 

representados na Tabela 08. 
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Tabela 08 -Número de trabalhos por estados do Brasil. 

Estados do Brasil Número de trabalhos 

Distrito Federal 14 

Minas Gerais 9 

Ceará 8 

Rio Grande do Sul 9 

Paraíba 5 

Paraná 5 

São Paulo 5 

Goiás 3 

Mato Grosso 3 

Mato Grosso do Sul 3 

Espírito Santo 2 

Pernambuco 2 

Rio de Janeiro 2 

Bahia 1 

Maranhão 1 

Pará 1 

Rio Grande do Norte 1 

Santa Catarina 1 

Sergipe 1 

Tocantins 1 

Total  77 
Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 
    As instituições de onde originaram os maiores números de trabalhos científicos 

sobre a assistência estudantil foram: A Universidade de Brasília (UnB), com 14 trabalhos, a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), com 8 trabalhos defendidos e a Universidade Federal da 

Paraíba (UFP), com 5 trabalhos. As demais instituições somaram 3, 2 ou apenas 1 trabalho 

defendidos. Foram 35 IES ao todo. As instituições e o quantitativo de trabalhos que analisados 

estão descritos no Quadro 01. 
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Quadro 1- IES de defesa dos trabalhos.  

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB 14 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC/CE 8 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB/PB 5 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS-UNIFAL/MG 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO-UFMT/MT 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-UFRGS/RS 4 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS – PUC-Goiás/GO 2 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO – PUC-Rio/RJ 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE/PR 3 

UNIVERSIDADE ESTADUAL JÚLIO DE MESQUITA FILHO SP – UNESP/SP 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL-UFMS/MS 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG/MG 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM/RS 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO- UFTM/MG 2 

CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS - ES 1 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO -
IFMA/MA 

1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP/SP 2 

UNIVERSIDADE |FEDERAL DO PAMPA-UNIPAMPA/RS 1 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS-UCPEL/RS 1 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SALVADOR-UCSAL/BA 1 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS/RS 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA-UEL/PR 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD/MS 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG/GO 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – UFJF/MG 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO -UFPE/PE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO PERNAMBUCO – UFRPE/PE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC/SC 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS -UFT/TO 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV/MG 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-UFES/ES 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA/PA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN/RN 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SERGIPE-UFS/SE 1 

UNIVERSIDADE SÃO PAULO-USP/SP 1 

TOTAL DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 35 

TOTAL DE TRABALHOS 77 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
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2.2.1 - Identificação e descrição dos trabalhos científicos encontrados. 

 

Os trabalhos encontrados e citados nesta pesquisa foram encontrados por meio de 

busca no banco de dados BDTD. São trabalhos científicos, entre Teses e Dissertações 

provenientes de IES e institutos federais de ensino por todo o Brasil.  

Os temas dos 77 trabalhos encontrados, cuja temática principal trata da assistência 

estudantil para os discentes dessas instituições de ensino, variaram entre: assistência estudantil 

como política de permanência na Universidade; contribuição das políticas de assistência 

estudantil como forma de proporcionar condições de acesso, permanência e conclusão de curso; 

saúde mental de universitários e serviços de assistência estudantil; assistência estudantil na 

educação profissional; análise da trajetória do PNAES, percepção discente sobre o Programa 

Auxílio Moradia; impacto financeiro e econômico da concessão do Restaurante Universitário 

(RU) no orçamento da Instituição; monitoramento e avaliação da política de assistência 

estudantil; o trabalho do(a) Assistente Social na Assistência Estudantil, dentre outros temas. 

                

                            Figura 1– Delineamento da seleção dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: elaborado pelo autor, 2021. 

 

A assistência ao estudante das universidades e institutos federais de educação é um 

mecanismo que contribui para a inclusão social, para a equidade, permanência e diplomação 

dos estudantes. Os trabalhos encontrados tratam dessas prerrogativas da assistência estudantil, 

da sua aplicabilidade e sobre a forma como ela acontece nas instituições, a forma como é gerida, 

os impactos financeiros nas instituições para a manutenção dos estudantes nos cursos, dentre 

outras. Como exemplo, a tese de Motta (2015), cujo título foi “Assistência estudantil e inclusão 

social: mudanças discursivas e recontextualização no caso do IFRN”, e cuja temática tratou da 

assistência estudantil como promotora da inclusão social. Já Gazotto (2019), com o trabalho 

intitulado “O trabalho do(a) Assistente Social na Assistência Estudantil: produção do 
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conhecimento nos Programas de Pós-Graduação em Serviço Social da região Sudeste do 

Brasil”, tratou de analisar as particularidades do trabalho do(a) assistente social na efetivação 

da política de assistência estudantil. 

Com o intuito de conhecer melhor o perfil dos estudantes que demonstraram 

intenção de solicitar os auxílios alimentação, moradia e socioeconômico simultaneamente, 

Alves (2017) propôs a dissertação “Mapeamento dos graduandos com intenção de participar do 

programa PNAES na Universidade de Brasília (2011-2016)”. Através do trabalho, o autor 

buscou mapear o perfil dos estudantes da instituição, e verificou ainda o desempenho acadêmico 

desses alunos. Neste trabalho, o autor constatou que houve um aumento na procura pela 

assistência estudantil, mas esse aumento na procura não é acompanhado de aumento do recurso 

para a assistência. 

Os trabalhos pesquisados, ao tratarem do mesmo tema que esta pesquisa 

desenvolvida no BC&T, avaliar a assistência estudantil nas instituições federais de ensino, 

contribuíram como referências para as discussões dos assuntos e objetivos abordados na 

pesquisa. Como o trabalho de Fernandes (2012), que tratou de avaliar a efetividade da política 

de assistência estudantil e do Programa Nacional de Assistência Estudantil na Universidade 

Federal de Itajubá (UNIFEI). Assim como a pesquisa desenvolvida no BC&T, que propõe 

avaliar a efetividade da assistência estudantil no campus, contribuindo para a diplomação, 

permanência e desempenho satisfatório dos beneficiários do programa, a autora propôs avaliar 

a efetividade do programa de assistência estudantil desenvolvido na UNIFEI. A autora relata 

que o programa trouxe benefícios para os estudantes, que consideram a assistência essencial. 

Mas a autora relata falhas observadas, principalmente quanto às estratégias para redução da 

evasão. 

Trabalhos que discorreram sobre a avaliação do PNAES e da assistência estudantil 

empreendida nas instituições, possuem a intenção de responder ao mesmo questionamento 

levantado ao longo desta pesquisa empreendida no BC&T: avaliar a assistência estudantil, sua 

contribuição para os estudos dos discentes e manutenção deles no curso. Foram encontrados 38 

trabalhos com essa temática. Dentre os trabalhos, Silva (2016) buscou avaliar a assistência 

estudantil na Universidade de Brasília – UnB. Já Durat (2015), avaliou as ações de assistência 

estudantil previstas no PNAES e seus impactos na diminuição da evasão acadêmica na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Como estes autores, Costas (2010), 

Vargas (2017), Barbosa (2018a), Pinheiro (2015), dentre outros, propuseram avaliar a 

assistência estudantil empregada nas instituições de ensino e as contribuições dela para os 

estudantes beneficiários. 
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Foi percebido que os autores que colheram dados para as suas pesquisas junto aos 

discentes, usaram metodologias variadas e grupos específicos de discentes.  Barbosa (2015) 

por exemplo, construiu sua pesquisa junto a 119 sujeitos beneficiários dos auxílios estudantis. 

Eloi (2018) analisou a situação acadêmica de 312 beneficiários. Macedo (2015) teve como 

referência para sua pesquisa 12 beneficiários. Palavezzini e Nogueria (2014) pesquisaram 96 

beneficiários. Parente (2013), que teve como sujeitos pesquisados 44 beneficiários. Gimenez 

(2017) desenvolveu sua pesquisa junto a 1932 beneficiários. Alves (2010) 10 beneficiários. 

Pessoni (2016) pesquisou junto a 57 beneficiários. Nunes (2016) pesquisou junto a 1.184 

estudantes. Radaelli (2013) 160 discentes e Andrade e Teixeira (2017) buscaram informações 

junto a 1.457 estudantes da IES pesquisada.  

Esta pesquisa no campus Janaúba pautou-se sobre 4 objetivos específicos para 

avaliar efetividade da política do PNAES fomentada no campus, através do PAE,:   

-Traçar perfil dos beneficiários do PAE;  

-Identificar os impactos do PAE no desempenho acadêmico dos beneficiados pelo 

programa;   

-Avaliar a contribuição do PAE para a permanência dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade econômica; 

-Avaliar a contribuição do PAE para a conclusão dos estudos dos discentes 

beneficiados. 

Assim sendo, pretendeu-se através da análise dos trabalhos desses 28 autores, 

fundamentar teoricamente esta pesquisa, enquanto buscou-se encontrar neles similaridade 

quanto aos objetivos propostos por esta pesquisa. 

Dentre os trabalhos que traçaram o perfil dos estudantes, percebeu-se que a maioria 

das pesquisas se preocupou em traçar o perfil dos estudantes beneficiários da assistência 

estudantil nas instituições federais de ensino analisadas, porém, foi observado que nenhum 

autor se dedicou a analisar o perfil assim como foi proposto e analisado detalhadamente nesta 

pesquisa, no campus Janaúba. Nesta pesquisa foi detalhado o perfil dos alunos quanto a raça, o 

sexo, a origem geográfica e o sistema de ingresso no IECT. Como exemplo de autores que 

propuseram a traçar o perfil dos estudantes, podem ser citados os autores Alves (2010), Gazotto 

(2014), Dumaresq (2014), Eloi (2018), Mariz (2012), Nunes (2016), Parente (2013), Radaelli 

(2013), Santos (2018), Soares (2016), Souza (2015), Braga (2017) e Barbosa (2015), que 

traçaram o perfil apenas dos beneficiados pela assistência estudantil. Já os autores Barbosa 

(2017), Borges (2015), Fernandes (2012), Nunes (2016) e Jesus (2016) traçaram o perfil dos 

estudantes das instituições analisadas no geral, não especificamente dos beneficiários. 
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Dentre estes trabalhos, 6 autores discorreram sobre a renda dos discentes 

beneficiários e sua inclusão no ensino superior. Alguns autores preferiram descrever em seus 

trabalhos a renda da família dividida por cada morador da casa (renda per capta), enquanto 

outros, usaram como referência de renda a renda bruta da família. Jesus (2016), ao utilizar como 

metodologia a entrevista, o questionário e a pesquisa documental, observou que grande parte 

dos estudantes que se inscreviam nos editais de seleção para recebimento de auxílios estudantis 

(87,8%) pertencia a famílias que possuíam renda familiar per capta de até 1,5 salário mínimo. 

Dumaresq (2014) demonstrou que a renda dos beneficiários analisados era de 1,5 salário 

mínimo per capta para 75% dos estudantes dos cursos técnicos integrados, e entre os 

beneficiários no ensino superior 64% advinham de famílias cuja renda era também esse valor. 

De acordo Alves (2010), por meio de entrevistas e questionários, percebeu que a 

renda bruta da família dos estudantes beneficiados pela assistência estudantil, na instituição 

analisada, é baixa, entre 1 a 3 salários mínimos. Eloi (2018) apontou que a renda bruta de 74,68% 

dos beneficiários era de até 1 salário mínimo, enquanto entre 21,79% dos beneficiários a renda 

bruta era entre 1 a 3 salários mínimos. Nesta pesquisa no campus Janaúba convencionou-se usar 

como referência de renda familiar a renda per capta, assim como representado no decreto do 

PNAES. 

Descrições de que a maioria dos estudantes beneficiados pelos programas de 

assistência advinha de famílias de baixa renda também foram encontradas nos trabalhos de 

Mariz (2012) e Parente (2013). Estas pesquisas levantadas através do metaestudo corroboram 

com a V pesquisa do FONAPRACE ao demonstrarem que a maioria dos estudantes pesquisados 

nas IFE fazia parte de famílias cuja renda econômica era baixa. 

Costa (2010), usando como metodologia para sua pesquisa a análise documental, 

observação e entrevista aos discentes, avaliou o programa em uma universidade federal pública 

e em uma universidade privada. A autora não pesquisou especificamente o auxílio estudantil e 

a sua influência para a manutenção, desempenho e diplomação do estudante na universidade, 

mas ela concluiu que a assistência foi importante para a inclusão de estudantes carentes 

economicamente. 

De acordo levantamentos da V Pesquisa (ANDIFES, 2019a) sobre a assistência 

estudantil, foram identificados quais foram os serviços, ações ou programas que os estudantes 

mais utilizaram. São eles classificados a seguir, de acordo resposta dos discentes para a pesquisa: 

alimentação (correspondendo a 17,3% dos estudantes bolsistas ou não, que usam os serviços 

dos RU’s); transporte (8,2% de alunos que utilizam auxiliados por bolsa, isenções ou algum 

auxílio financeiro); 7,6% recebem bolsa da instituição; 7,5% responderam que fazem uso de 
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moradia estudantil, bolsas e auxílios financeiros; atendimento psicológico e médico com 3,0% 

e 2,9% respectivamente de alunos que disseram usar esses serviços, seja gratuito, por meio de 

bolsas ou auxílios correspondentes. Os estudantes também fizeram uso de empréstimos de 

materiais didáticos para auxiliar em seus estudos, correspondendo a 2,1% dos respondes à 

Pesquisa. Os demais serviços somaram um percentual de menos de 2,0% (ANDIFES, 2019a). 

Como salientou Alves (2010), para atingir efetivamente aos anseios dos estudantes 

e garantir a permanência deles, a universidade deveria investir na construção do RU, moradia 

estudantil, quadras esportivas e espaços de convivência. A maioria dos beneficiários utilizava 

transporte coletivo, e também ansiavam por um transporte que atendesse à demanda 

satisfatoriamente.  A pesquisa de Radaelli (2013) demonstrou que 84% dos estudantes da 

universidade analisada necessitavam de transporte coletivo para irem estudar.  E segundo 

Nunes (2016) 90% dos beneficiários da universidade analisada utilizam o RU. Os estudantes 

recebem um auxílio exclusivo para isso. Para a autora, um aluno vulnerável 

socioeconomicamente que ingressa numa universidade deve ser amparado por auxílios 

financeiros voltados para a alimentação, transporte, moradia e despesas de material escolar. 

Para a autora, sem esse auxílio, esse ingressante estará fadado a desistir da graduação. 

Já Eloi (2018) relatou que, pela maioria dos universitários beneficiários serem de 

cidades distantes do campus, grande parte deles morava em alojamentos próximos à 

universidade, e apenas 10,06% necessitaram de um programa de auxílio direcionado ao 

transporte. Em relação à alimentação, a autora demonstrou que a maioria dos beneficiários 

recebe um auxílio para sua alimentação no RU do campus, sendo este benefício apontado pelos 

beneficiários como de extrema contribuição para a permanência dos estudantes.  

As ações de assistência estudantil, na forma estrutural adotada pelo Brasil, são 

direcionadas a um público em vulnerabilidade socioeconômica garantindo a eles, por meio de 

ações compensatórias, condições de subsistência, promovendo a diminuição dos efeitos 

proporcionados pela desigualdade estrutural (CARRANO; BERTASSI; SILVA, 2018).  Essa 

desigualdade se confirma ao analisar a V Pesquisa ao serem apontados nos dados que apenas 

15,5% dos estudantes das IFES são independentes financeiramente. Essa constatação reforça a 

importância da assistência estudantil em ofertar auxílios aos discentes vulneráveis 

socioeconomicamente para que eles possam se manter nas universidades (ANDIFES, 2019a). 

Soares (2016) apontou em sua pesquisa que a maioria dos beneficiários da 

assistência estudantil da universidade pesquisada era muito jovem. Esses beneficiários ainda 

eram dependentes de suas famílias, necessitando assim, de auxílios financeiros para 

permanecerem estudando, já que as famílias eram de baixa renda. Alves (2010), por outro lado, 
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mostrou dados que não condisseram com os dados apontados na V pesquisa. A autora salientou 

que os beneficiários eram também jovens, mas desde cedo precisaram trabalhar para ajudar no 

sustento de sua família. A autora afirmou que 76% dos beneficiários não moravam com a 

família, sendo um público que necessitava de auxílios estudantis para se manterem no campus. 

Duas realidades apresentadas, mas que se convergem em um ponto, a necessidade de auxílio 

estudantil para se manterem na universidade. 

Assim como Alves (2010) relatou em sua pesquisa uma divergência aos dados 

apontados na V pesquisa, Radaelli (2013) encontrou dados diferentes, dependendo do curso 

estudado. De acordo a autora, 27% dos estudantes dos cursos elementares (como os de 

Licenciatura, e que por cima ainda funcionavam em horário noturno) trabalhavam, enquanto 

73% dos estudantes do curso diurno (cursos de alto prestígio, como Medicina Veterinária), não 

trabalhavam. 

A V Pesquisa (ANDIFES, 2019a) evidenciou também que a maioria dos estudantes 

das IFES advém de escolas públicas. Assim, o percentual de 60,4% de estudantes que advém 

exclusivamente das escolas públicas tornar-se-ia público-alvo do PNAES. A pesquisa ainda 

comparou esses dados aos resultados das pesquisas de outros anos, como no ano de 2010, onde 

37,5% dos estudantes eram oriundos de escolas públicas. Em 2014, o percentual subiu para 

60,2%, e em 2018, houve mais um ligeiro aumento, com 60,4% de estudantes das IFES 

advindos unicamente de escolas públicas. Esses dados demonstram um grande engano na ideia 

que se tem, de que as IFES brasileiras são compostas, majoritariamente, por estudantes de poder 

aquisitivo alto, advindos, em sua maioria, de escolas particulares (ANDIFES, 2019a).  

Assim como supramencionado na V Pesquisa, o público-alvo da assistência 

estudantil, proveniente de escolas públicas, também se fez maioria dos estudantes nos IFE, de 

acordo com os dados de Borges (2015), Fernandes (2012), e Jesus (2016). Esse público, em sua 

maioria, foi beneficiado pelos auxílios estudantis, de acordo com Alves (2010). A autora 

descreveu que 96% dos beneficiários eram oriundos de escolas públicas. Também Gazotto 

(2014), Eloi (2018), Mariz (2012), Nunes (2016) e Barbosa (2015) constataram essa informação 

em suas pesquisas.   

Como demonstraram os resultados anteriores, houve uma efetivação da política do 

PNAES no atendimento à demanda de alunos advindos de escolas públicas. Com isso, deve-se 

ter o entendimento que, fazer valer o direito dos usuários dos programas da assistência 

estudantil é oportunizar uma distribuição de renda justa, onde há a concretização da integração 

desse usuário à sociedade (KOWALSKI, 2012). A autora ressalta que, se não houver esse 

atendimento, ao não cumprir a sua real funcionalidade, a concretização da assistência estudantil 
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tenderia a ser minimizada a uma forma de caridade por meio de programas e políticas estatais 

aos seus usuários.  

Em seus estudos, Andrade e Teixeira (2017) descrevem que, na literatura, as 

condições de moradia e o tempo gasto com o deslocamento, e as condições em que isso acontece, 

interferem no rendimento acadêmico do discente. As autoras concluíram em seu trabalho, que 

teve como metodologia aplicação de questionários aos alunos beneficiários do PNAES, que o 

apoio pedagógico aos estudantes, a inclusão digital, a acessibilidade, a saúde e o transporte são 

fatores que interferem diretamente no rendimento dos estudantes, sendo estas, áreas 

contempladas no PNAES.  

Em relação ao deslocamento dos estudantes até à UFVJM, a V Pesquisa demonstrou 

que 53,7% dos estudantes da universidade utilizam transporte coletivo (ônibus, van e outros) 

para chegarem à UFVJM. Outros meios de locomoção também foram registrados, apontando 

que 8,8% dos discentes afirmaram irem a pé para a universidade, outros 16% dos alunos 

afirmaram ir de carona e 11,6% disseram usar transporte próprio para irem estudar (LAIA, 

2019). 

Relacionando esses dados com os resultados descritos por Andrade e Teixeira, 

percebe-se que uma parcela dos discentes da UFVJM encontram dificuldades em se locomover 

do local onde moram até a universidade, necessitando de caronas ou mesmo indo a pé. O tempo 

perdido no trajeto, como demonstraram as autoras, pode influenciar negativamente no 

desempenho desses estudantes. 

Faz-se necessário um maior investimento do Governo em moradias estudantis que 

sejam próximas aos locais de estudos dos estudantes. Assim, esses estudantes poderiam 

diminuir a distância e o tempo que gastam em seu deslocamento até às universidades. Outros 

benefícios também poderiam surgir dessas ações governamentais, não necessariamente 

direcionadas aos estudantes, mas à comunidade em geral. Para o seu curto deslocamento, os 

estudantes poderiam fazer uso de transportes não motorizados, trazendo benefícios também 

para o meio ambiente, e favorecendo a qualidade de vida desses estudantes. Haveria também 

com isso o aumento do tempo de estudo, e o consequente aumento do rendimento acadêmico 

(ANDIFES, 2019a). 

Sobre a importância do PNAES no combate à evasão, Barbosa (2017) descreve em 

seus estudos sobre a avaliação do PNAES na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). 

Segundo o autor, mesmo com um grande número de discentes evadidos (1.641), percebeu-se 

que àqueles atendidos pelo programa evadiram-se menos (6,30%) que os discentes que não 

recebiam os benefícios do programa (39,97%). Com isso, ele salienta que deve haver um 
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fortalecimento do programa, pois este foi efetivo na contenção à evasão escolar e minimização 

dos efeitos das desigualdades sociais (BARBOSA, 2017).  

 Mesmo assim, Barbosa (2017) pontua uma situação em relação à evasão nos cursos 

de licenciatura, por exemplo, onde a evasão está ligada mais à disciplina em si do que ao 

recebimento, ou não, do benefício financeiro concedido pelo PNAES. Para o autor, a reprovação 

também se torna um fator que colabora para a evasão dos discentes. 

A evasão acentuada nas Instituições de Ensino Superior gera, segundo Amorim 

(2016), o chamado “fracasso institucional”, envolvendo desde o professor que acredita não ter 

obtido sucesso no exercício da docência, até os projetos e ações que foram desenvolvidos pelas 

Instituições com o intento de diminuir a evasão. Segundo o autor, com isso transmite-se uma 

ideia de que as IES não alcançaram seus objetivos e não obtiveram êxito na formação do 

estudante (AMORIM, 2016).  

Carneiro (2017) salienta que, as IFES já têm essa percepção sobre os índices 

crescentes de evasão e sobre a problemática que gira em torno dela. Partindo dessa percepção, 

as IFES buscam mecanismos para lidar com a evasão acentuada e também para acompanhar os 

estudantes. A autora afirma que pesquisas realizadas demonstraram que as IFES que 

acompanharam a vida acadêmica dos seus estudantes, e se preocupam com um maior preparo 

e inserção social deles, favoreceram com que houvesse um maior índice de conclusão dos 

estudos, por parte desses alunos acompanhados. 

Paula (2017) pontua que há um elevado número nas taxas de evasão, e 

consequentemente, pequeno número nas taxas de conclusão de cursos de graduação na 

educação superior brasileira. Segundo a autora, há uma correlação entre a evasão e o fato de 

que a facilitação do acesso ao ensino superior não garante, por si só, a inclusão social de 

estudantes vulneráveis socioeconomicamente. A autora acredita que o acesso deve ser 

acompanhado de políticas de ação afirmativa, especificamente de políticas de permanência que 

garantam a permanência e a conclusão dos estudos de estudantes antes excluídos do ensino 

superior (PAULA, 2017). 

Gilioli (2016) também aponta nas universidades federais um elevado número de 

alunos que se evadem dos cursos. O autor infere que caberá também às universidades a adoção 

de medidas para evitar ou minimizar a evasão, como ações assistenciais e de orientação 

direcionadas a esses alunos, não podendo se ater apenas às políticas de evasão que sejam 

propostas pelo Governo (GILIOLI, 2016). Portanto, devem-se buscar estratégias para a 

democratização mais efetiva da educação, onde haja ampliação do acesso a ela, e também haja 

um fortalecimento do ensino público. Também há a necessidade de políticas que possibilitem a 
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permanência dos estudantes no sistema educacional (IMPERATORI, 2017). Diante disso, para 

que esses alunos excluídos possam ter maiores chances de permanecerem e concluírem seus 

cursos superiores nas universidades, é de essencial importância a intensificação das políticas de 

ação afirmativa. Deve-se pensar também em uma expansão e interiorização das universidades 

públicas de forma também qualitativa, e não apenas quantitativamente (PAULA, 2017). 

Dentre os autores que avaliaram o PNAES nas IFE, e fizeram parte do metaestudo, Alves (2010) 

concluiu que 65% dos entrevistados confirmaram a importância dos auxílios estudantis para a 

sua permanência, enquanto 35% declaram que o auxílio contribuiu de alguma maneira para 

evitar que eles evadissem. De acordo Barbosa (2017), mesmo com a evasão alta nos cursos 

analisados, foi percebido que os beneficiários da assistência estudantil não evadiram. E já houve 

um grande número de evadidos dentre o grupo dos não beneficiados. Resultados como estes, 

afirmando a contribuição dos auxílios estudantis para a permanência dos estudantes nas IFE, 

também foram encontrados por Barbosa (2015), Borges (2015), Dumaresq (2014), Gazotto 

(2014), Guedelho (2017), Macedo (2015), Palavezzini e Nogueira (2016), Parente (2013), 

Pinheiro (2015), Pinto (2015), Primão (2015), Radaelli (2015), Albuquerque (2017), Fiqueiredo 

(2019), Oliveira (2014a), Oliveira (20124b), Stolf (2014), Finatti (2007), Soares (2016) e Souza 

(2015). 

Para Durat (2015) 29,50% dos beneficiários evadiram-se dos cursos pesquisados. 

O maior número de evasões percebidas foi no grupo dos não beneficiários. O autor ressaltou 

que o recebimento do auxílio não foi o único fator a contribuir para a permanência, visto que o 

número de benefícios disponibilizados foi insuficiente para atender a toda demanda dos 

estudantes, e assim foi registrado um grande número de evadidos. Stolf (2014) e Magalhães 

(2013) argumentaram que, para a permanência do estudante, mais ações, com este propósito, 

são necessárias.  

Eloi (2018) empregou a pesquisa qualitativa e quantitativa, com enfoque em 

entrevistas e questionários aos discentes e aos gestores da assistência estudantil na universidade. 

De acordo a autora, mesmo descrevendo que outras áreas devessem ser melhores monitoradas 

e avaliadas, no intento de melhorar a assistência aos estudantes, ela concluiu que os benefícios 

contribuíram satisfatoriamente para a inibição da evasão, para a melhora no rendimento 

acadêmico dos beneficiários e para o aumento da taxa de conclusão dos cursos. De acordo 

Fernandes (2012), a maioria dos beneficiários certificou a importância dos auxílios recebidos 

para a sua permanência na universidade, mesmo muitos estudantes terem relatado intenção em 

abandonar seus cursos. Os estudantes relataram que alguns dos motivos que os fariam desistir 

do curso seriam as questões financeiras, a distância da família, a não identificação com o curso 
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que faziam e a dificuldade em conciliar trabalho e estudos. Os mesmos motivos foram 

apresentados por Xavier (2018) e Barbosa (2018) em suas pesquisas no campus Janaúba.  

Gimenez (2017) confirmou a importância dos auxílios estudantis para a 

permanência dos estudantes, dentre os beneficiários pesquisados. O autor ressaltou que esses 

auxílios não conseguem garantir plenamente a permanência dos estudantes. Pessoni (2016) 

expôs que os auxílios não podem ser reduzidos a apenas uma ajuda financeira com pretensão 

de garantir a permanência dos beneficiários vulneráveis socioeconomicamente, visto que, 

outros fatores, externos e internos, poderiam ter influenciado os resultados encontrados em sua 

pesquisa.  

Segundo Jesus (2016), os estudantes do IF perceberam a importância da assistência 

estudantil para a permanência e melhoria no desempenho escolar deles, porém viam o auxílio 

como uma assistência social. Os estudantes criticaram a forma como a assistência estudantil era 

fundamentada apenas em ajuda financeira, enquanto eles também precisavam de atendimentos 

psicológico e pedagógico. Eles pontuaram que os atrasos nos pagamentos e a burocracia 

imposta pelo programa dificultaram sua aplicabilidade de acordo com a sua finalidade. 

Esta pesquisa no campus Janaúba teve como um dos seus objetivos identificar os 

impactos do PAE no desempenho acadêmico dos beneficiados pelo programa. A identificação 

dos impactos da assistência estudantil para o desempenho acadêmico dos beneficiados pelo 

programa, foi analisada em trabalhos dos seguintes autores: Eloi (2018), Guedelho (2017), 

Jesus (2016), Macedo (2015), Palavezzini e Nogueira (2016), Finatti (2007) Parente (2013), 

Pessoni (2016), Braga (2017), Dumaresq (2014), Silva (2019), Silva (2016) e Soares (2016). 

Dumaresq (2014) ressaltou a importância da assistência estudantil para a melhora no 

desempenho acadêmico dos beneficiários. 

Barbosa (2015) propôs em sua pesquisa avaliar a efetividade do PNAES na 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). O pesquisador optou por elaborar índices que 

o levassem a conseguir atender o objetivo da sua pesquisa. Para tanto, elaborou o índice de 

evasão relativa e o índice de reprovação relativa, onde a proporção de evasão e reprovação entre 

os alunos que eram assistidos e os que não eram assistidos pelo PNAES na universidade fossem 

comparados. A partir da análise documental e questionários aos discentes da universidade, 

Barbosa (2015) constatou que a maioria dos discentes do campus era beneficiária do auxílio 

estudantil. A autora percebeu uma correlação entre o recebimento do PNAES e um maior 

rendimento acadêmico por parte dos discentes atendidos pelo programa, na maioria dos cursos 

analisados. Porém em outros cursos, não percebeu essa correlação. Para Barbosa (2015) essa 

questão de rendimento acadêmico demanda uma atenção maior das universidades por meio de 
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estudos posteriores, que possam apontar os motivos das reprovações dos alunos assistidos em 

determinados cursos.  

Por meio do metaestudo, referenciou-se em autores que discorreram sobre essa 

temática Assim como Barbosa (2015) percebeu uma correlação entre o recebimento dos 

auxílios financeiros estudantis e a melhora no desempenho acadêmico e escolar, dentre os 

sujeitos de sua pesquisa, beneficiários dos auxílios estudantis, outros estudos com população 

foco maior ou menor também corroboram com esse resultado. São exemplos, os estudos 

conduzidos por autores como Eloi (2018), Guedelho (2017), Macedo (2015), Palavezzini e 

Nogueria (2014) e Parente (2013), também tiveram essa mesma percepção através das suas 

pesquisas. 

Os achados das autoras Andrade e Teixeira (2017), sobre os fatores que interferiram 

diretamente no rendimento, segundo os estudantes, são legitimados com os achados na V 

Pesquisa. Como exemplo, o tempo gasto para se deslocarem do local onde moram até o local 

de seus estudos, assim como também a falta de recursos financeiros, são dificultadores 

encontrados pelos estudantes. A falta de acesso aos materiais didáticos, que poderiam contribuir 

para a aprendizagem dos discentes, também foi classificado como um dificultador da 

aprendizagem (ANDIFES, 2019a).  

Contudo, há estudos que vão em sentido contrário. Andrade e Teixeira (2017) 

buscaram informações sobre o desempenho acadêmico a partir da informação da nota média 

dos alunos pesquisados nos cursos que estudavam. Em seus estudos, comparando os 

beneficiários e os não beneficiários, observaram uma correlação estatística baixa, e até mesmo 

nenhuma correlação, entre as áreas definidas no PNAES, das quais demandariam ações por 

parte da IFES, e as variáveis permanência e desempenho acadêmico. Assim como Andrade e 

Teixeira (2017), Pessoni (2016) concluiu em sua pesquisa, que não encontrou fatores que 

pudessem relacionar o recebimento de auxílios com o desempenho acadêmico. Já Soares (2016), 

que utilizou a pesquisa documental, entrevista ao setor responsável pela assistência estudantil 

e aplicação de questionários aos alunos beneficiados, concluiu que a assistência não contribuiu 

para a melhora no desempenho dos beneficiários analisados. 

Para Andrade e Teixeira (2017), avaliar o desempenho acadêmico tendo como 

indicador apenas as notas, pode levar a um equívoco sobre os resultados. Outras questões, para 

além das notas, podem influenciar no desempenho dos discentes, citando como exemplos o 

tempo que os alunos dispensam aos seus estudos, a inteligência deles, os métodos que os 

professores usam para avaliar os discentes, dentre outras questões. 



90 
 

 

Já que as ações exigidas no Decreto do PNAES têm como proposta contribuir para 

a permanência e para o desempenho acadêmico, os resultados de Andrade e Teixeira sugerem 

que essa contribuição pode não estar surtindo o efeito necessário. Os autores argumentam que 

a possível causa dessa contradição seria pela carência de diretrizes mais específicas no próprio 

Decreto.  Para eles, o Decreto apenas cita as áreas de atuação, de uma forma livre, sem 

direcionamentos mais concisos de como poderiam se dar essas ações, assim como resultados 

específicos que poderia se esperar de cada ação (ANDRADE; TEIXEIRA, 2017, p.524).Para 

Pinto (2015), das áreas contempladas pelo Decreto, poderiam partir ações com o intento de 

auxiliar, de forma complementar, o êxito acadêmico do aluno, contribuir para diminuição da 

retenção e evasão causadas por fatores relacionados à dificuldade na aprendizagem ou a 

questões relacionais, psicossociais, culturais ou pedagógicas, por exemplo. 

Através do metaestudo proposto chegou-se à conclusão que 12 autores discorreram 

sobre a conclusão do curso por estudantes beneficiários da assistência estudantil. Esse mesmo 

assunto serviu como objeto de análise por parte da pesquisa no campus Janaúba. Dentre esses 

autores, Macedo (2015) concluiu que os auxílios contribuíram para a permanência dos 

beneficiários nos cursos, e consequentemente, para a conclusão dos seus estudos. Palavezzini e 

Nogueira (2016) também apontaram uma relação entre recebimento de auxílios estudantis e a 

conclusão dos cursos. A mesma conclusão tiveram Pinheiro (2015), Eloi (2018), Alves (2010) 

e Dumaresq (2014). 

Para Gimenez (2017) a assistência estudantil favoreceu, de certa forma, a 

permanência dos estudantes, mas não se pôde garantir que ela foi a única responsável. Para ela, 

a assistência favoreceu, mas não atingiu totalmente seu objetivo de garantir aos estudantes a 

permanência e a conclusão do ensino superior. Já Silveira (2017) apontou que a assistência 

estudantil não teve relação com a conclusão do curso, já que as ações da assistência não 

conseguiram suprir as reais necessidades dos beneficiados por ela.   

Independentemente de o aluno ser amparado ou não pelo PNAES, as IFES devem 

compreender que o aluno é um indivíduo único, com suas vivências e conhecimentos adquiridos 

ao longo de sua vida, no espaço onde habitam ou frequentam. Para Masetto (2001), o aluno é o 

sujeito do processo de aprendizagem, e que o ensino universitário deve levar em conta a 

situação do alunado, seus conhecimentos e carências, convocando-os para serem protagonistas 

no processo de aprendizagem, e parceiros com os colegas e professores. 

Dentro da proposta de avaliação do PNAES, o Relatório Consolidado PNAES, da 

CGU (BRASIL, 2017) acrescenta que a frequência e o rendimento acadêmico do discente 

deveriam fazer parte dos mecanismos de avaliação do programa a serem instituídos pelas IFES. 
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De acordo com o relatório da CGU, não se tem essa obrigatoriedade de avaliação no Decreto. 

Porém o Relatório sugere que regras para o recebimento do benefício devam ser impostas pelas 

IFES, de forma a atender e se adequar às orientações do artigo 5º. O Relatório cita como 

exemplo para justificar essa orientação, a possibilidade de um discente, beneficiário do PAE, 

que por não possuir a frequência necessária nas aulas poderá ser reprovado, e assim atrasar o 

seu período de formatura, o que virá a contribuir para aumentar as taxas de retenção. Porém, o 

Relatório pondera que essa ação de avaliação não pode ser feita de forma que prejudique o 

estudante, visto que o objetivo do PNAES é contribuir com a graduação dos estudantes, e não 

o contrário disso.  

Para a V Pesquisa de 2018 (ANDIFES, 2019a), foram colhidas informações 

relacionadas a dificuldades enfrentadas pelos discentes em seu cotidiano acadêmico. De acordo 

com os dados, 86,1% dos estudantes pesquisados apontaram dificuldades estudantis enfrentadas 

por eles na academia. Foram apontadas dificuldades, como a falta de disciplina de estudo, onde 

28,4% dos estudantes fizeram este apontamento. Dificuldades financeiras para custear seus 

estudos também foram apontadas por 24,7% dos pesquisados. A carga excessiva de trabalhos 

estudantis também foi apontada por 23,7% dos estudantes. O mesmo percentual também foi 

observado, tendo como dificuldades enfrentadas pelos discentes os problemas emocionais. E 

por fim, o tempo que eles gastam para chegarem à universidade foi apontado por 18,9% dos 

pesquisados como um dificultador para os seus estudos (ANDIFES, 2019a). Na pesquisa de 

2014, a maior dificuldade listada foi a de ordem financeira, exposto por 42,21% dos estudantes, 

a falta de disciplina de estudo foi apontada por 28,78% dos graduandos (ANDIFES, 2014). 

As dificuldades encontradas pelos alunos, de acordo com a V Pesquisa, reforça a 

ponderação de Andrade e Teixeira (2017) sobre a proposição do PNAES em delinear pontos 

específicos de problemas nos quais o programa deveria intervir para resolvê-los. Fatores de 

ordem contextual, pessoal, relacional e acadêmica influenciam nos processos de permanência 

e desempenho dos acadêmicos, e apenas alguns “fatores contextuais e alguns aspectos 

acadêmicos” são contemplados no PNAES. Com isso, percebe-se uma grande diferença entre 

as proposições do PNAES e as reais necessidades dos discentes, tanto que o PNAES se restringe 

apenas aos aspectos enunciados no Decreto 7.234/2010. (ANDRADE; TEIXEIRA, 2017, 

p.514). 

Nunes (2016) descreveu em sua pesquisa que as dificuldades encontradas na 

trajetória dos estudantes pesquisados estavam ligadas às dificuldades financeiras, ao ensino 

regular público de má qualidade que não os preparou para o ensino superior, e a pouca 
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escolaridade de suas famílias. Radaelli (2013) ainda acrescenta a dificuldade de locomoção até 

o campus universitário de estudo às dificuldades encontradas pelos discentes pesquisados.  

Pinto (2015) esclarece, através da análise do Decreto do PNAES, que são 

estabelecidas áreas que poderiam ser exploradas no atendimento ao aluno, não o resumindo a 

apenas uma ajuda financeira, com concessão de bolsas e auxílios ao estudante carente. Segundo 

a autora, essa simplificação que se faz do PNAES é uma visão distorcida que se têm da real 

finalidade do programa e, com isso, outras ações deixam de ser implementadas. Com essa visão, 

Betzek (2015) sustenta que a assistência estudantil deve ser entendida como política 

educacional, pois tem legislação própria, não devendo ser vinculada à Política de Assistência 

Social. 

Como base para o apontamento de importância atribuído ao PNAES, tomou-se 

como comparação as três últimas pesquisas realizadas pelo FONAPRACE. Por meio de 

comparações entre as pesquisas foi diagnosticada a diminuição nas porcentagens relacionadas 

às dificuldades apresentadas pelos discentes em relação às áreas de ação do PNAES. Inclui-se 

a esse entendimento a constatação de aumento dos recursos repassados ao PNAES, que passou 

de mais de R$125 milhões no ano de 2008 para mais de R$1bilhão em 2016, e que aumentou a 

capacidade de intervenção do PNAES com ações que beneficiariam mais estudantes. Porém, 

mesmo com esse aumento financeiro que foi disponibilizado para o PNAES, deve-se ter a 

clareza de que dificuldades ainda foram enfrentadas pelos discentes (ANDIFES, 2019a). Até o 

ano de 2020, o orçamento do PNAES era de R$1 bilhão, mas com previsão de perda de R$158 

milhões de reais com o corte de 18,2% do orçamento para as IFES, previsto para o ano de 2021 

(MEC..., 2020).  

Em seu artigo 4º, o Decreto dispõe sobre o estabelecimento de ações que as IFES 

devem considerar, tendo como referências as demandas propostas pelos discentes (BRASIL, 

2010). De acordo o Relatório concebido pela CGU, não foi percebido, em metade das IFES, a 

observância desse preceito. Com isso, percebeu-se que recursos foram direcionados a 

determinadas ações sem se atentar para a real necessidade do aluno beneficiado (BRASIL, 

2017). O relatório conclui que, com essa inobservância do disposto no Decreto, pode ser 

proporcionada uma deficiência de transparência das decisões que foram tomadas quanto ao 

direcionamento das ações, destinação indevida dos recursos e “fragilidade no acompanhamento 

individual e coletivo dos alunos” (BRASIL, 2017, p.10-11). 

Em seu Relatório, a CGU (BRASIL, 2017) contemplou a divisão dos resultados 

obtidos através da auditoria por 5 grupos, conferindo ao resultado assim, maior clareza:  
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a) Avaliar a estrutura existente para a implementação do PNAES, sendo estrutura 

física, estruturas de recursos humanos e das normas reguladoras criadas nas IFES;  

b) Avaliação das áreas às quais o PNAES está sendo implementado;  

c) Avaliação de como se dão as divulgações, sejam dos editais de seleção de 

beneficiários ou de resultados dos processos de seleção e do programa em si; 

d)Avaliação da contrapartida dos beneficiários para fazerem jus ao recebimento dos 

benefícios do PNAES, nas IFES; 

(e) E avaliação dos resultados do programa (BRASIL, 2017). 

Para Pinto (2015), as ações realizadas através de políticas de assistência estudantil 

devem ser constantemente avaliadas, objetivando sanar as distorções surgidas e melhorar o 

atendimento ao estudante que delas necessitam, e também contribuir para a melhora no 

desempenho acadêmico. 

Poucas ações e instrumentos de avaliação dos resultados do programa foram 

encontrados nas IFES. O Relatório da CGU cita o caso da Fundação Universidade Federal do 

Acre (UFAC) e da Universidade Federal do Paraná (UFPR) que analisaram o rendimento 

acadêmico dos alunos beneficiários, e o caso da Universidade Federal do Sergipe (UFSE), onde 

foram feitas reuniões com os beneficiários ao final dos períodos letivos. Esses foram os únicos 

casos em que ficou comprovado pela auditoria que o programa foi avaliado (BRASIL, 2017). 

Essa falta de avaliação descumpre o descrito no artigo 5º, inciso II, do Decreto, que estipula 

que as IFES devem elaborar mecanismos de acompanhamento do programa, a fim de avaliar se 

os objetivos do programa estão sendo alcançados (BRASIL, 2010 a, artigo 5º, II).  

Por essa avaliação deficitária, o Relatório evidencia uma “lacuna de governança 

interna”, com impacto direto e considerável nos processos realizados e na aplicação dos 

recursos, assim como põe em risco a transparência, a eficácia e a conveniência em se destinar 

o recurso a uma ação que não se sabe se cumpri os objetivos propostos. Assim, sem essa 

avaliação do programa, há o comprometimento, por exemplo, da alocação dos recursos na Lei 

Orçamentária Anual, cuja elaboração da proposta orçamentária é de responsabilidade do MEC 

(BRASIL, 2017. p. 16). 

A V Pesquisa demonstrou que há uma demanda grande e crescente por cuidados 

psíquicos por parte dos estudantes. Isso aponta novamente a necessidade de observância do 3º 

artigo, do PNAES, em relação a ações voltadas para a saúde dos discentes. (BRASIL, 2010 a; 

ANDIFES, 2019a). Assim também, a V Pesquisa apresentou que a maior ou menor busca por 

atendimento médico depende da renda do discente. Quanto maior a renda do estudante, maior 

a procura por cuidados médicos (ANDIFES, 2019a). Daí faz-se necessário atendimento aos 
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estudantes carentes pelo PNAES, para que possam ter também condições mínimas para buscar 

auxílio médico, quando necessário. 

Em relação ao acesso aos materiais didáticos, a V Pesquisa demonstrou que, quanto 

maior a renda do estudante, maior a facilidade de acesso ele terá a esses materiais. Diante deste 

fato, torna-se nítida a importância que a gratuidade da educação tem para as classes menos 

economicamente favorecidas da sociedade. Porém, não será apenas a gratuidade que contribuirá 

para o acesso dos estudantes aos materiais de aprendizagem, e com isso garantir condições de 

igualdade, equidade e justiça, conceitos sobre os quais as universidades brasileiras hoje são 

construídas. (ANDIFES, 2019a). 

O Relatório da CGU (BRASIL, 2017) ressaltou que metade das IFES analisadas 

não dispunha de normatização interna do processo que envolve o PNAES e sua destinação aos 

estudantes alvos do programa. O Decreto estabelece que sejam criados critérios e metodologias 

de seleção dos discentes para o recebimento dos benefícios através do PNAES, assim como 

mecanismos que contribuam para avaliar e acompanhar a logística do programa nas IFES 

(BRASIL, 2010 a). Porém, a CGU detectou que 50% das IFES auditadas não dispunham desses 

critérios de seleção dos beneficiários, nem mecanismos para a avaliação e acompanhamento do 

programa. Essa falta de um acompanhamento demonstra, segundo a CGU, além da falta de 

comunicação interna administrativa, a ausência de responsabilidades de revisão, conferência e 

supervisão do programa. Essa negligência para com o acompanhamento do programa interfere 

direta e negativamente na transparência sobre a gestão do PNAES, e pode implicar em mau 

emprego dos recursos disponibilizados por ele (BRASIL, 2017). Ao não considerar as 

determinações do PNAES, e nem as necessidades dos discentes, incorreções podem acontecer 

na administração e efetivação desse programa, dificultando atender efetivamente o público-alvo, 

assim como foram pontuadas no Relatório da CGU. 

O Relatório pontuou discrepâncias entre o que preconiza o Decreto e a forma como 

ele é executado nas IFES. Por exemplo, o uso dos recursos de forma a não beneficiar 

prioritariamente o aluno alvo do programa, como bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Recursos financeiros também foram usados 

erroneamente em auxílios, como o Auxílio Visita Familiar, para o discente custear suas 

passagens para visitar sua família que mora em outra cidade. Além do uso do recurso em 

reformas estruturais, que não beneficiaram diretamente os discentes alvos (BRASIL, 2017). 

Os dados constantes do Relatório corroboraram com a V Pesquisa realizada pelo 

FONAPRACE ao elencar e avaliar as ações realizadas pelas IFES em relação ao cumprimento 

dos objetivos constantes no PNAES. Essas duas fontes de pesquisas tendem a colaborar com 



95 
 

 

um melhor aproveitamento e uma melhor administração do PNAES nas IFES.  

Comparando-se o Relatório da CGU, em relação à gestão do PNAES, e a V 

Pesquisa, com os apontamentos dos próprios alunos usuários do PNAES, podem-se propor, a 

partir dos dados colhidos, direcionamentos fundamentados para as IFES adotarem em relação 

às áreas em que deverão ser direcionadas a implementação de suas ações. Ações estas que são 

propostas no § 1º, do 3º artigo do PNAES. 

Espera-se que, através dessa V Pesquisa, as IFES possam melhor nortear suas ações 

de assistência estudantil, no intento de buscar atender as reais necessidades dos seus alunos. 

Propõe-se também evitar divergências entre suas ações e o que é regulamentado no PNAES. 

Com isso, evitam-se discrepâncias entre o que preconiza o Decreto, sobre as áreas de atuação 

do PNAES, e as ações propostas por algumas universidades, como as que foram apontadas no 

Relatório da CGU.  

Ao analisar e expor os problemas apresentados, e analisando a estrutura física, os 

recursos humanos envolvidos e a normatização do programa, o Relatório da CGU concluiu que 

as IFES ainda possuem uma razoável estrutura que ainda favorece o desenvolvimento do 

programa. Porém classifica a falta de regulamentação como uma situação crítica, pois interfere 

negativamente no atingimento dos objetivos e direcionamentos convenientes dos benefícios 

(BRASIL, 2017). 

Comparando a V Pesquisa de 2018 aos percentuais da IV Pesquisa, realizada em 

2014, percebeu-se uma queda na cobertura da assistência estudantil aos discentes, em suas 

ações e programas. O relatório da V Pesquisa justificou essas diminuições às questões que vão 

desde a diminuição dos valores de recursos financeiros repassados ao PNAES, extinção de 

programas, variação da inflação pela qual o país passou, até pela “consolidação da 

democratização do acesso às IFES via sistema de cotas” (ANDIFES, 2019a, p.75). 

As políticas sociais são importantes ao oportunizar aos vulneráveis 

socioeconomicamente ou excluídos do mercado serem reingressados na sociedade e possam 

fazer parte da “esfera econômica” (KOWALSKI, 2012, p.138). Simões e Amaral (2018) em 

seus estudos salientam que, houve melhorias quanto à escolarização da população brasileira de 

baixa renda nos períodos compreendidos nos últimos anos, acreditando serem as políticas de 

democratização da educação, as motivadoras dessa melhoria. Para Almeida (2013), de acordo 

com esse panorama, afirma-se a necessidade de ampliação e manutenção das políticas de 

democratização da educação. Porém, a autora acrescenta que não apenas políticas que priorizem 

ou fomentem a ampliação do número de vagas no ensino superior devam ser aumentadas e 

mantidas, mas também políticas que amparem os estudantes advindos de famílias de baixa 
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renda. Estas políticas contribuem para que esses estudantes não abandonem os seus cursos e 

possam completar sua graduação, evitando assim aumentar os índices de evasão escolar 

registrados no ensino superior. 

 De acordo o relatório da CGU (BRASIL, 2017), com o aumento de alunos nas 

universidades, há uma maior demanda por assistência social, como os benefícios ofertados pelo 

PNAES. Para isso, exige-se uma reestruturação das ações e trabalhos para atendimento desse 

público. Requer também uma maior eficiência na gestão dos recursos limitados que são 

repassados para as IFES, e também “ampliação e aperfeiçoamento nos mecanismos de controle 

interno” sobre a atuação do PNAES e os resultados conseguidos pelas Instituições (BRASIL, 

2017, p.3). 

Diante desse novo cenário, onde a universidade recebe um grande número de 

discentes, que ingressaram nas IFES por meio de políticas afirmativas21, há preocupação quanto 

ao futuro do ensino e da pesquisa nas universidades, diante dos cortes orçamentários 

enfrentados por elas nesses últimos anos, e intensificado a partir do ano de 2019. A preocupação 

diante deste cenário de incerteza quanto ao futuro e autonomia das universidades brasileiras 

também recai sobre o PNAES e a assistência estudantil aos alunos vulneráveis 

socioeconomicamente que estudam nas IFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO- UFMA, 2018). 

Paula (2017) ressalta que as políticas de assistência estudantil e de permanência do 

aluno devem ser intensificadas. Porém, esses programas não surtirão o efeito positivo desejado, 

com contribuição para a diplomação do estudante, se a universidade não se reestruturar e se 

adaptar às inovações pedagógicas, não romper com discriminações, preconceitos e divisões de 

classes para poder receber esse novo perfil de aluno que está entrando nas universidades. Isso 

se faz importante para diminuir as desigualdades sociais existentes no Brasil e assim, fazer com 

que o ciclo da democratização se complete (PAULA, 2017). 

Os problemas enfrentados pelas universidades podem ser entendidos ao se analisar 

a sociedade como um todo. Os problemas das universidades, muitas vezes, são reflexos dos 

problemas sociais. Como salienta Carneiro (2017), fazem parte de uma cadeia de problemas, 

interligados entre si pelos seus agentes, representados pelos problemas sociais, por políticas 

educacionais, questões pedagógicas e burocráticas das universidades e das relações com a 

comunidade acadêmica e desta entre si, exemplificada entre as relações estabelecidas entre os 

estudantes e os professores no processo de ensino. Com isso, pensar a universidade e em seu 

 
21

 “[…] políticas públicas que dão preferência a segmentos sociais marginalizados no acesso aos direitos 
sociais, sobretudo à educação e ao mercado de trabalho” ( HAAS; LINHARES, 2012, 844). 
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papel como estabelecimento de ensino é pensar em estratégias de enfrentamento desses 

problemas que surgem em seu percurso. A finalidade é consolidar a universidade como espaço 

de transformação e de formação do conhecimento, de pessoas críticas, de inclusão e 

democratização, e principalmente um local de consolidação de sonhos e de oportunidades 

igualitárias a todos que dela se servirem. 
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CAPÍTULO II 

 

3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 
 

3.1- Descrição do percurso a ser utilizado e tipos de pesquisa. 
 

A metodologia científica estruturada neste projeto foi compreendida, pelo percurso 

que se exige que se faça como em toda pesquisa científica, por um levantamento de dados. Teve 

como referências várias fontes que possibilitaram maior conhecimento para o pesquisador, 

dentro do tema estudado (MARCONI, 2010). Essas fontes pesquisadas puderam “sugerir 

problemas e hipóteses e orientar para outras fontes de coleta”, assim como evitou que 

ocorressem duplicações ou “esforços desnecessários” no desenvolvimento da pesquisa 

(MARCONI, 2010). 

Como método de pesquisa, o projeto utilizou o estudo de caso, de natureza 

quantitativa, como uma estratégia de pesquisa.  O estudo de caso para Yin (2015) investiga o 

caso, tendo-o como fenômeno contemporâneo, parte de um contexto no mundo. Surge de um 

desejo do pesquisador em entender os fenômenos sociais complexos. Este método de pesquisa 

permite que ao focar em um caso, o pesquisador detenha um entendimento do mundo em sua 

realidade e do fenômeno em sua totalidade (YIN, 2015). 

Lakatos e Marconi (2017) descrevem que o estudo de caso se presta a uma obtenção 

de dados com mais profundidade, analisando todos os aspectos possíveis do caso ou do grupo 

estudado para obtenção de dados. A autora salienta que o método se limita ao se restringir 

apenas ao caso que é estudado, não podendo expandir, generalizando sua área de levantamento 

de dados. 

A intenção da pesquisa foi trabalhar basicamente com dados quantitativos, quanto 

ao levantamento de dados relacionados aos objetivos propostos. A pesquisa teve uma 

abordagem quantitativa. De acordo Bardin (1977), nessa abordagem, por meio de um método 

estatístico, obtêm-se os dados descritivos do assunto proposto. Trata-se de uma análise mais 

objetiva, fiel e exata, visto que a observação, segundo a autora, pode ser mais bem controlada 

pelo pesquisador (BARDIN, 1977). Devido a sua rigidez nas análises estabelecidas, segundo a 

autora, essa abordagem pode ser útil nas fases em que se verificam as hipóteses (BARDIN, 

1977). 
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3.2 - Técnicas de coletas de dados. 
 

 Para a coleta de dados para a pesquisa foi consultado o Sistema de 

Gerenciamento Acadêmico (e-campus). Ele é um sistema interno da UFVJM, que gerencia os 

dados relacionados ao acadêmico, aos servidores e serviços implementados pela universidade. 

O período em que ocorreu a coleta dos dados foi entre os meses de novembro de 2019 a abril 

de 2020.  

Os dados sobre os discentes matriculados, e agora desligados do IECT, seja por 

conclusão do curso ou evadidos, ficam registrados no sistema de gerenciamento acadêmico da 

UFVJM e em documentos arquivados na Diretoria de Registro e controle Acadêmico–DRCA22, 

no IECT. O intento da consulta ao e-campus foi analisar os históricos, a situação do ingressante 

e demais dados relacionados à trajetória acadêmica dos discentes matriculados no IECT e 

egressos dele (UFVJM, 2011). 

 Foram realizados levantamentos de dados e informações referentes à pesquisa, por 

meio de uma pesquisa documental, junto ao DRCA/Janaúba, que é uma divisão da Pró-reitoria 

de Graduação – PROGRAD. Essa Pró-reitoria gere o sistema acadêmico da universidade, assim 

como a política do ensino de graduação. Foram buscados dados sobre o perfil dos ingressantes, 

sobre o Coeficiente de Rendimento Acadêmico – CRA, sobre a taxa de alunos evadidos e a taxa 

de alunos diplomados. Por meio do CRA é medido o desempenho acadêmico dos estudantes. 

Essa medição é efetuada em cada período letivo (UFVJM, [entre 2006 e 2018]; UFVJM, 2011). 

Junto à Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE), 

especificamente junto à Diretoria de Assistência Estudantil (DAE), responsável pelo Programa 

de Assistência Estudantil – PAE, foram feitos levantamentos em documentos físicos, no campus 

Janaúba, e no e-campus, sobre alunos beneficiários do PAE e concorrentes aos benefícios. 

Levantou-se também o quantitativo de recursos financeiros que o PAE recebeu do PNAES, em 

cada ano e período pesquisados. Pesquisou-se o quantitativo de beneficiários e concorrentes 

evadidos do BC&T. A estruturação da política, os regulamentos, normativos e ações de 

assistência desenvolvidas pela PROACE também foram analisadas (UFVJM, [2016 b]).  

Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo apoiaram-se na pesquisa 

documental, em documentos de arquivos públicos, a partir de dois procedimentos: 1. Uma 

 
22 A DRCA em Janaúba não está consolidada como um setor da UFVJM, no IECT. Ela é assim denominada para 

identificar a sala e os servidores responsáveis pelo Registro e controle Acadêmico feito em Janaúba.  O DRCA 
está inserido na Divisão de Ensino Pesquisa e Extensão-DEPEX, do IECT. 
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pesquisa documental e 2. Uma pesquisa no acervo de dados da instituição, que foram tratados 

e transformados em informações quantitativas. 

Dentre eles, arquivos de âmbito Nacional, como as Constituições brasileiras de 

1934, de 1946, de 1967 e de 1988, que deram suporte para discussões a respeito das evoluções 

da legislação e do entendimento aplicado à educação ao longo dos anos. As Leis que fixaram 

as Diretrizes e bases da educação Nacional idealizadas no Brasil também foram debatidas. 

Alguns Decretos que dispõem sobre a educação brasileira também fizeram parte do estudo da 

arte deste trabalho, como o Decreto que instituiu o Reuni ou, e principalmente o Decreto nº 

7.234, que dispõe sobre o PNAES. Além deles, outros documentos oficiais do governo, como 

os Projetos de Lei Orçamentária, disponibilizados em meio eletrônico, serviram de referência 

para obtenção de dados para a construção desse trabalho, e base para as argumentações teóricas 

desenvolvidas.  

O Relatório de Consolidação dos Resultados das Gestões do Plano Nacional de 

Assistência Estudantil também foi um documento citado neste trabalho e que muito contribuiu 

para a construção das discussões a respeito da gestão da assistência estudantil nas universidades 

brasileiras. Outras publicações oficiais, de igual importância, com assuntos relacionados ao 

tema do trabalho aqui desenvolvido, também foram citadas, e tiveram relevância para o trabalho 

desenvolvido, dando legitimidade às discussões.  

As ações solicitadas pelo SESu/MEC às universidades, em 2019, por meio do 

Ofício-Circular nº 16/2019/CGRE/DIPPES/SESU-MEC, contribuíram como referências para a 

pesquisa proposta pelo projeto no que se refere à gestão das ações do PAE, da UFVJM. 

Corrobora também com o que é proposto no próprio PNAES, em seu artigo 5º, parágrafo único, 

inciso II, quando delega às instituições federais de ensino superior fixar “mecanismos de 

acompanhamento e avaliação do PNAES” (BRASIL, 2010). 

Regulamentos, Resoluções, Relatórios e demais documentos legais e 

administrativos da UFVJM, disponibilizados em meios físicos ou eletrônicos, também serviram 

de material de pesquisa para o levantamento bibliográfico necessário para as discussões e 

legitimações pretendidas neste trabalho. Esse material consistiu em normativos sobre a 

assistência estudantil que tenham o intuito de instruir, determinar, dar melhor direção e 

instrução às ações a serem desenvolvidas e aplicadas no âmbito da UFVJM, em relação à 

assistência estudantil e ao funcionamento da UFVJM e seus procedimentos padrões. Dentre os 

Regulamentos analisados, os destaques foram os regulamentos relacionados à PROACE, em 

especial os regulamentos relacionados ao PAE, servindo de base para a construção do trabalho. 
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Ademais, livros, Dissertações, Teses, Artigos, e demais publicações, necessárias 

para o desenvolvimento da pesquisa, foram buscados para fundamentá-la teoricamente. Como 

um metaestudo realizado a partir da plataforma Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações – 

BDTD, que se propôs a buscar trabalhos científicos, entre Teses e Dissertações relacionados ao 

PNAES. O intento do metaestudo foi de referenciar os trabalhos científicos nesta pesquisa e 

confrontar com os resultados encontrados por ela. Para complementação das referenciações 

foram utilizados a plataforma scielo.br e o buscador Google acadêmico para busca de trabalhos 

científicos, como Artigos, Teses e Dissertações com temas relacionados à educação e ao 

PNAES. 

  Os documentos e trabalhos científicos pesquisados tratam de assuntos 

relacionados à gestão de políticas públicas educacionais, políticas públicas assistenciais nas IES 

ao longo da história da educação brasileira, à Assistência Estudantil nas IFES e ao Programa 

Nacional de Assistência Estudantil–PNAES. Autores que já discutiram sobre o PNAES em suas 

publicações foram referenciados, tendo como premissa as discussões de ideias e exposições de 

pontos de vistas para um debate plausível a respeito da assistência estudantil. 

Para Marconi (2010) e Severino (2016, p.123), a pesquisa documental tem como 

característica o fato de que a sua fonte de coleta de dados se restringe a documentos, que podem 

ser escritos ou não, denominados de fontes primárias. As fontes primárias caracterizam-se por 

não terem sido objeto de tratamento analítico, serem analisadas e utilizadas em pesquisas. 

Os dados foram coletados através do e-campus, após as permissões concedidas 

pelas Pró-reitorias PROGRAD E PROACE. No painel "Indicadores de Gestão" foram 

encontrados os dados necessários dos discentes para a pesquisa, como os dados para a análise 

do perfil do estudante da UFVJM, tendo como indicadores o sexo, a cor declarada, a unidade 

de federação - UF de origem, a cidade de origem, a modalidade de ingresso do estudante na 

universidade e a relação de beneficiários do PAE.   

Outros dados colhidos foram relativos à data de ingresso e situação atual do discente 

no campus. Com esses dados pôde-se analisar a evasão dos discentes do campus, tendo como 

referências as datas de ingresso e as datas das evasões. Esses dados foram complementados 

com dados exclusivos, gerados pelo setor de gestão acadêmica do campus Janaúba, e 

posteriormente disponibilizados para esta pesquisa. 

A análise sobre o desempenho acadêmico também foi possível através dos dados 

constantes no e-campus, assim como dados sobre a conclusão do curso, discriminando aptos a 

colarem grau e concluintes, mediante análise dos dados da situação atual do discente. Os dados 

sobre a conclusão foram complementados também com dados disponibilizados pelo setor de 
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gestão acadêmica do campus ligado à PROGRAD. Já os dados sobre os beneficiários da 

assistência estudantil, e sobre os concorrentes aos editais do PAE, foram levantados através de 

dados disponibilizados pelos assistentes sociais dos campi Janaúba, Teófilo Otoni e Diamantina, 

responsáveis pelas seleções dos beneficiários de Janaúba, em determinados períodos. Demais 

dados sobre os períodos de recebimentos dos benefícios, evasões de beneficiários, beneficiários 

aptos a colarem grau e concluintes foram colhidos no setor responsável pelo acompanhamento 

de beneficiários, no campus Janaúba.  

Os dados sobre os beneficiários foram confrontados com os dados conseguidos 

através do painel "Indicadores de Gestão", no intento de obter dados mais completos e 

específicos sobre os beneficiários, como o perfil deles, evasão, desempenho acadêmico e 

conclusão do curso.  

Após os dados coletados e discutidos, estes foram confrontados com os dados de 

pesquisas semelhantes que se têm na literatura atual. O objetivo foi de buscar legitimação para 

os resultados encontrados nesta pesquisa aqui desenvolvida ao serem confrontados os dados 

coletados, para esta pesquisa, com os dados e resultados de outras pesquisas, de outros autores. 

Foi uma forma de fundamentação dos resultados desta pesquisa através de sua confrontação 

com resultados obtidos em outras pesquisas.  Como disseram Marconi e Lakatos (2010, p. 245 

e 246), foi uma correlação da pesquisa construída com o “universo teórico” para fundamentá-

la, demonstrando contradições ou mesmo reafirmando “comportamentos e atitudes”, onde tanto 

a confirmação dos resultados obtidos, quanto às discrepâncias, foram a confirmação dos 

resultados obtidos, quanto às discrepâncias, foi de muita importância para o resultado da 

pesquisa. 

 

3.3- População e amostra da pesquisa. 
 

Como o projeto tem por objetivo “analisar a efetividade do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil na UFVJM – Campus Janaúba”, a população em amostra da pesquisa 

foram os estudantes atualmente matriculados no IECT e seus egressos. O universo de estudantes 

pesquisados foi de 1.195 ingressantes no BC&T. 

Os cursos constantes no IECT são: o Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), 

sendo ele um curso direcionado à área de Ciência e Tecnologia, e os cursos profissionalizantes 

decorrentes do curso BC&T que são: Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas e 

Engenharia Física. O grupo selecionado para a pesquisa foi de estudantes do BC&T. 
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 Foram levantados dados sobre alunos ingressantes no BC&T, estudantes 

beneficiados e ex-beneficiados pelo PAE, alunos concorrentes ao programa, selecionados ou 

não. Também foram levantados dados de discentes que receberam os benefícios por um dado 

momento e depois deixaram de recebê-lo, discentes que não recebiam os benefícios da 

assistência estudantil e depois passaram a recebê-lo e discentes que não concorreram ao PAE. 

  

 

3.4 - Tratamento de dados. 

 

Depois de se extrair os dados dos acadêmicos, por meio da pesquisa documental no 

e-campus, e de documentos referentes à vida acadêmica dos discentes, ingressantes no BC&T, 

beneficiários do PAE ou não, foi procedida uma análise estatística descritiva dos dados 

levantados. Essa análise ocorreu por meio da utilização de técnicas de análise estatística 

descritiva, explicitando e sistematizando o conteúdo dos dados colhidos, extraindo índices 

quantificados, a partir das técnicas complementares e passíveis de serem utilizadas 

(Bardin,1997). 

Para Martins e Donaire (2012), a estatística descritiva, também chamada de 

dedutiva, descreve e analisa determinada população, não tendo a pretensão de “tirar conclusões 

de caráter mais genérico.”. De acordo Silvestre (2007, p.11), o interesse da análise estatística 

descritiva é medir as características dos elementos de toda população 23  pesquisada. Sua 

finalidade é obter o valor preciso dos “parâmetros24 com base nas observações feitas em todos 

os elementos da população.”. 

A análise dos dados foi importante na obtenção das informações levantadas, que 

depois foram confrontadas com os objetivos propostos por esta pesquisa: criação de perfil 

social/acadêmico dos discentes e análises da evasão, desempenho acadêmico e conclusão do 

curso pelos ingressantes e beneficiários do PAE. As análises dos dados colhidos foram 

realizadas entre abril e agosto de 2020. 

Os dados foram tabulados e tratados através do software SPSS, um software para 

análise de dados da IBM 25 . Com o software foram realizadas contagens de frequências, 

organização dos dados, criação de tabelas cruzadas e obtenção de médias, desvio padrão e 

 
23  “[...]qualquer colecção [sic.] de entidades bem definidas”, com seus membros ou elementos identificados 

(SILVESTRE, 2007, p. 05). 
24 As grandezas respeitantes à população são designadas de parâmetros” (SILVESTRE, 2007, p. 11). 
25 International Business Machines. Uma empresa direcionada ao desenvolvimento, fabricação e venda de 

produtos de informática, como hardware e software (KLEINA, 2017). 
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percentis. No mês de abril de 2020, após a instalação do software, iniciou-se uma busca na 

internet por sites com tutoriais sobre como tratar os dados utilizando o SPSS. 

Ademais, para tabulações e criações de planilhas onde não foi possível utilizar o 

SPSS, e para criação de gráficos, foi utilizado o software Excel, um editor de planilhas do pacote 

office, do sistema operacional Windows 10. O Excel foi utilizado também para formatar as 

tabelas geradas através do SPSS. Para a criação dos infográficos foram utilizados os softwares 

Excel, Word, um editor de textos e o PowerPoint, um programa para criação/edição e exibição 

de apresentações, os dois últimos também do pacote office (O QUE É...,[2020?]; 

MAXIMILIANO, 2013).  

A caracterização do perfil social/acadêmico dos beneficiários do campus foi feita 

neste trabalho, entre os meses de abril e maio, de 2020, com o intento de descrever o perfil dos 

estudantes do BC&T, e em especial dos beneficiários do PAE. Foram usados como indicadores: 

o sexo, a raça e cor, a modalidade de ingresso no curso e a cidade e estado de origem dos 

estudantes. 

Uma análise estatística descritiva, baseada na média da categoria de pesquisa desvio 

padrão26, foi realizada após dados levantados do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) 

dos beneficiados, não beneficiados, ex-beneficiados e concorrentes ao PAE, selecionados ou 

não pelo programa. Esse levantamento foi realizado entre os meses de abril e maio de 2020. 

Em outro momento foi feita uma análise estatística descritiva com base na média 

das categorias de pesquisa, sendo analisada então a taxa de evasão entre beneficiados, não 

beneficiados (concorrentes ao PAE ou não) e ex-beneficiados. O intento dessa análise foi de 

avaliar se as ações do PNAES favoreceram a permanência dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica no IECT. O levantamento foi realizado entre os meses de maio 

a junho de 2020. 

Também foi feita a análise estatística descritiva com base na média das categorias 

de pesquisa, analisando as taxas de diplomação entre beneficiados e não beneficiados 

(concorrentes ou não ao PAE), na intenção de avaliar se o PNAES contribuiu para a conclusão 

dos estudos dos discentes beneficiados. As análises foram realizadas no mês de agosto. 

Esses dados foram confrontados com dados já publicados na literatura atual sobre 

o PNAES. Essa comparação buscou fundamentação teórica na literatura a fim de demonstrar 

 
26 “É um parâmetro muito usado em estatística que indica o grau de variação de um conjunto de elementos.” 

(IPEA,2006). “Um baixo desvio indica que os dados estão próximos da média ou do valor esperado. Já um alto 
desvio padrão, indica que os dados estão espalhados por uma ampla gama de valores.” (DESVIO..., 2020). 
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contradições ou mesmo fundamentações que reafirmaram os resultados achados através da 

pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

 

3.5- Preceitos éticos e sigilo de informações e da identidade dos pesquisados. 

 

Quanto aos dados buscados e coletados, foram respeitados os preceitos éticos da 

pesquisa e preservação do sigilo de informações e identidade dos pesquisados. As permissões 

para consulta aos arquivos dos respectivos setores e diretorias responsáveis foram solicitadas, 

e tiveram as permissões concedidas. 

O referido projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)27, em 

29 de agosto de 2019, e foi aprovado pela comissão em 03 de setembro do mesmo ano. 

Para melhor exemplificação do que foi exposto anteriormente, é apresentado o 

Quadro 2 “MATRIZ DE ALINHAMENTO METODOLÓGICO” detalhando os procedimentos 

realizados durante a pesquisa.

 
27  O sistema CEP representa os Comitês de Ética em Pesquisa (BRASIL, 2016c). 
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Quadro 02- Matriz de alinhamento metodológico. 

PROBLEMA DE 
PESQUISA  

OBJETIVOS  TÉCNICA DE PESQUISA ANÁLISE 
SUJEITO DA 
PESQUISA  

INDICADORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual a efetividade do 
Programa Nacional de 
Assistência Estudantil 
na UFVJM – Campus 

Janaúba? 

Traçar perfil dos 
estudantes do BC&T, 
por meio da 
caracterização 
social/acadêmico dos 
estudantes e, em 
especial, dos 
beneficiários do PAE, 
do campus Janaúba. 

-Dados quantitativos gerados a partir do sistema 
de gerenciamento acadêmico – e-campus, da 
UFVJM, da Pró-reitoria de Graduação – Prograd 
e os sistemas de registros de informações da 
PROACE e da Diretoria de Assistência 
Estudantil-DAE os alunos do BC&T.  

-Caracterização do perfil 
social/acadêmico dos 
estudantes do BC&T, 
especialmente dos 
beneficiários do PAE. 

Beneficiários 
do PAE e 
demais alunos 
do BC&T 
atualmente 
matriculados e 
egressos 

1-Sexo; 
2-raça e cor; 

3-Modalidade de 
ingresso; 

4-Estado de origem; 
5-Município de 

origem. 

Identificar os 
impactos do PAE no 
desempenho 
acadêmico dos 
beneficiados pelo 
programa.  

-Dados quantitativos gerados a partir do e-
campus, da UFVJM, da Prograd e dos sistemas 
de registros de informações da PROACE e da 
DAE sobre os alunos do BC&T. 

-Análise estatística 
descritiva com base na 
média das categorias de 
pesquisa, desvio padrão e 
o percentis. 

Beneficiários 
do PAE e 
demais alunos 
do BC&T 
atualmente 
matriculados e 
egressos 

1- Coeficiente de 
Rendimento 
Acadêmico – CRA 
entre beneficiados, não 
beneficiados pelo PAE 
e concorrentes ao 
programa que não 
foram selecionados; 
 
2-CRA entre alunos 
beneficiados e ex- 
beneficiados; 
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PROBLEMA DE 
PESQUISA  

OBJETIVOS  TÉCNICA DE PESQUISA ANÁLISE 
SUJEITO DA 
PESQUISA  

INDICADORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual a efetividade do 
Programa Nacional de 
Assistência Estudantil 
na UFVJM – Campus 

Janaúba? 

Avaliar se as ações do 
PAE favorecem a 
permanência dos 
estudantes em 
situação de 
vulnerabilidade 
econômica 

-Dados quantitativos gerados a partir do e-
campus, da UFVJM, da Prograd e dos sistemas 
de registros de informações da PROACE e da 
DAE sobre os alunos do BC&T. 

-Análise estatística 
descritiva com base na 
média das categorias de 
pesquisa. 

Beneficiários 
do PAE e 
demais alunos 
do BC&T 
atualmente 
matriculados e 
egressos 

Taxa de evasão entre 
beneficiados, não 
beneficiados 
(concorrentes ao PAE 
ou não) e ex- 
beneficiados. 

Avaliar se o PAE 
contribui para a 
conclusão dos estudos 
dos discentes 
beneficiados. 
 

-Dados quantitativos gerados a partir do e-
campus, da UFVJM, da Prograd e os sistemas de 
registros de informações da PROACE e da DAE 
sobre os alunos do BC&T. 

-Análise estatística 
descritiva com base na 
média das categorias de 
pesquisa. 

Beneficiários 
do PAE e 
demais alunos 
do BC&T 
atualmente 
matriculados e 
egressos. 

Taxas de Diplomação   
entre beneficiados e 
não beneficiados 
(concorrentes ou não 
ao PAE). 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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3.6 - Dificultadores para a estruturação do projeto. 
 

 Alguns dificultadores, num primeiro momento, mostraram-se como barreiras para 

o andamento pleno do projeto, mas foram contornadas ao decorrer do desenvolvimento da 

pesquisa. Dificultadores como, carência de registros digitais detalhados dos selecionados e dos 

efetivamente beneficiados pela assistência estudantil, de 2014 até 2016, na página da PROACE, 

registros digitais de fácil acesso de beneficiários, quantitativos de beneficiários por semestre, 

evasões e conclusões. Estes dados foram encontrados em registros físicos pontuais, e foram 

organizados em listas específicas, criadas para esta pesquisa. Além disso, os sistemas digitais 

da PROACE não são interconectados com o sistema acadêmico da PROGRAD, o que fez com 

que informações sobre matriculados beneficiários fossem buscadas em meios físicos em cada 

setor. Isso ocasionou um maior esforço e dedicação para a reunião de todos os dados necessários 

para a pesquisa. 

Outros dificultadores para a estruturação do projeto foram as parcas quantidades de 

estudos sobre a efetividade da assistência estudantil nas IFES, e especificamente, contendo 

todos os objetivos propostos nesta pesquisa, em um único trabalho. Por meio de um metaestudo 

foram feitos levantamentos de trabalhos acadêmicos sobre o PNAES, e foram extraídas 

informações específicas de cada um.  

Existem estudos sobre a assistência estudantil no Brasil, mas com informações 

sintetizadas e limitadas, tendo que, obrigatoriamente, ter sido consultado um grande número de 

estudos sobre o assunto para retirar e assimilar o maior número de informações possíveis que 

fizeram parte do referencial teórico desta pesquisa. 
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CAPÍTULO III 

 

4- BREVE HISTÓRICO DA UFVJM.  

     

A Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) surgiu 

como Faculdade de Odontologia de Diamantina, antes de ser a universidade que se destaca hoje 

nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, e nas Regiões Norte e Sudeste de Minas Gerais. A 

faculdade foi fundada no ano de 1953, pelo então Governador do Estado, Juscelino Kubitschek 

de Oliveira (UFVJM, 2018a). 

     No ano de 1960 a Faculdade de Odontologia de Diamantina foi transformada em 

Faculdade Federal de Odontologia (FAFEOD). E no ano de 2002 transformou-se em 

Faculdades Federais Integradas de Diamantina (FAFEID), visando o apoio à comunidade 

regional. (UFVJM, 2018a). 

Já em 2005 houve a transformação da FAFEID na Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), por meio da Lei 11.173, publicada no Diário Oficial da 

União (UFVJM, [2014?a]. No ano de 2006, houve a expansão da universidade com a fundação 

do campus do Mucuri, em Teófilo Otoni. Em Diamantina, houve a expansão da universidade 

com a criação de mais um campus, nomeado de Campus JK. Houve ainda a criação do primeiro 

curso de pós-graduação stricto sensu, o curso de Mestrado em Produção Vegetal. Já em 2011 

houve início da oferta de educação na modalidade à distância (EaD), quando foram criados 4 

cursos. Já os campi de Janaúba e Unaí foram estabelecidos em 2014, com a criação de 11 cursos 

ao todo. 

 

4.1 - A UFVJM em Janaúba: o BC&T 

 

A cidade de Janaúba está situada na mesorregião do Norte de Minas Gerais, 

precisamente na microrregião denominada Serra Geral, da qual fazem parte outros municípios. 

A cidade de Janaúba é a cidade pólo desta microrregião. Janaúba ainda se encontra na área do 

Semiárido brasileiro (DADOS..., 2020). Nesta cidade vivem atualmente 71.648 habitantes 

(RIBEIRO, 2020). 

Janaúba é uma cidade basicamente urbana, com uma taxa de aproximadamente 90% 

de urbanização. Porém, a economia da cidade gira em torno, sobretudo, do agronegócio. Os 

setores secundários e terciários também compõem a economia da cidade. Ela possui 

atratividade, seja no ramo industrial, de transporte, saúde e educação ao se observar sua 
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localização estratégica no Norte de Minas Gerais, próxima às margens da BR 122. Além disso, 

vários órgãos públicos estão instalados na cidade, assim como indústrias do setor do 

agronegócio (RIBEIRO; NASCIMENTO, 2019). 

Um estudo revelou que Janaúba possui um alto potencial de geração de energia 

solar.  Segundo o estudo, cujo nome foi "Atlas solarimétrico de Minas Gerais", desenvolvido 

pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), foi apontado que Janaúba está localizada 

numa região que recebe muita insolação e irradiação do calor do sol, o que permite a instalação 

das usinas de geração de energia fotovoltaica. De acordo Ribeiro (2018), Janaúba terá uma nova 

opção econômica, já que a cidade e a região vêm sofrendo a alguns anos com a falta de chuvas, 

importante para a economia local, baseada no agronegócio.  

Um potencial econômico industrial que se destaca na região da Serra Geral, 

especificamente na cidade de Riacho dos Machados, é a mineradora de extração de ouro, 

subsidiária do grupo canadense Carpathian Gold, com instalação em meados do ano de 2011. 

As cidades de Nova Porteirinha e Jaíba também se destacam na região pela produção de frutas, 

graças aos projetos lá implantados (RIBEIRO; NASCIMENTO, 2019). 

Com essas demandas na cidade janaubense e na região, e com a observação descrita 

no Plano Diretor Físico, campus de Janaúba, de que a cidade possuía recursos necessários para 

o desenvolvimento econômico da região, como recursos hídricos, uma malha rodoviária 

privilegiada que interliga o Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, e uma ligação 

ferroviária tradicional, que por sua vez, favoreceriam a implantação de um campus na cidade, 

foi então proposta a implantação do campus Janaúba. 

A proposta de expansão da UFVJM para o Norte de Minas Gerais foi aprovada pelo 

Conselho Universitário (Consu), da universidade, em 07 de outubro de 2011.  Ela foi 

embasada no contexto do programa Reuni, que propunha a expansão e reestruturação das 

universidades brasileiras. O ensino superior da UFVJM, antes restrito aos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, se expandiu para o Norte de Minas através da implantação do Instituto 

de Engenharia, Ciência e Tecnologia (IECT), com um campus na cidade de Janaúba.  

O curso superior iniciado no IECT foi o Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

(BC&T), “com características não profissionalizantes” (UFVJM, 2014, p.09). A duração 

prevista do curso é de 3 anos, sendo oferecido em turno integral (matutino e vespertino), e 

inicialmente oferecia 200 vagas semestrais. O BC&T é a formação que o aluno deve possuir 

antes de prosseguir para os demais cursos de engenharia que o IECT também oferta. Os cursos 

terminais inicialmente propostos foram Engenharia Física, Engenharia de Minas, Engenharia 

Metalúrgica, Engenharia de Materiais e Química Industrial, visando uma qualificação para 
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atuar no complexo minerador que se vislumbrava despontar na região (UFVJM, 2014; UFVJM, 

2014). 

O BC&T não é um curso ofertado exclusivamente em Janaúba. Ele também é 

ofertado nos campi de Diamantina e Teófilo Otoni. Possui “uma proposta pedagógica 

fundamentada nos pilares da flexibilidade, inovação e interdisciplinaridade.” (UFVJM, [2014? 

b]). Ele “agrega formação geral na área de Ciência e Tecnologia, a partir de uma visão crítica, 

reflexiva e sistêmica do conhecimento.” (UFVJM, [2014? b]). 

Na página do BC&T na internet (UFVJM, [2014? b]), consta apenas Engenharia de 

Materiais e Engenharia Física como cursos aos quais os estudantes podem optar. Porém, de 

acordo o Despacho 074/2018, CONSU, foi autorizado o início do curso de Engenharia de Minas, 

para o primeiro semestre de 2019. Esses cursos terão duração de 2 anos cada um, e representarão 

uma nova formação para o egresso do BC&T (UFVJM, 2018b). Para essa nova formação, o 

egresso do BC&T não precisará de um novo ingresso na universidade. 

Contudo, mesmo que a região da Serra Geral seja apontada como uma área que 

possa oferecer subsídios naturais e estratégicos para a instalação de empresas de tecnologia e 

um campus universitário que pode oferecer a essas indústrias mão de obra qualificada, Dagnino 

(2015) aponta que as indústrias de transformação28 no Brasil estão empregando menos nos 

últimos anos. Segundo o autor, essas indústrias empregam 7 entre 160 milhões de brasileiros 

em idade para trabalhar. Os fatores apontados para a baixa empregabilidade, de acordo Dagnino 

(2015), deve-se a desindustrialização pela qual o país passa, competitividade com mercados 

internacionais que disponibilizam por aqui produtos com valores menores que os nacionais, a 

visão das empresas em seguir modelos de negócios prontos, até internacionais, não buscando 

investir em inovações e tecnologias voltadas a atender às novas demandas expostas pela 

sociedade, as chamadas tecnologias sociais, dentre outros fatores que prejudicam a 

modernização, competitividade e manutenção das indústrias brasileiras. 

Diante da desindustrialização apontada, o futuro profissional dos egressos do curso 

do BC&T delineia-se incerto, visto que a realidade mostra que a região da Serra Geral não tem 

tradição em indústrias de transformação, nem de tecnologias. Sendo assim, o que se afigura é 

um cenário de egressos que precisarão buscar emprego em outras localidades, e aqueles que 

 
28  "[...]sistemas de produção que transformam um elemento em outro, uma matéria-prima em um bem.". 
Exemplos de indústrias que podem ser classificadas assim incluem: indústrias de transformação de aço em 
máquinas e ferramentas, produção agroindustrial de transformação, "fabricação de bens de consumo como 
automóveis e roupas", "empresas que possuem atividades de transformação física, química e biológica de materiais, 
substâncias e componentes para obtenção de novos produtos". 
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quiserem continuar na região necessitarão empreender, buscar enxergar com um olhar crítico a 

realidade que o cerca e buscar inovar para superar a escassez de emprego.      

   

4.2 - Histórico da Assistência Estudantil na UFVJM. 

 

A assistência estudantil na UFVJM, com sede em Diamantina, remonta desde 2006 

quando foi criado um programa que concedia auxílio financeiro a estudantes em vulnerabilidade 

socioeconômica. O valor do auxílio era de meio (½) salário mínimo. Para terem direito ao 

benefício, os estudantes passavam por uma seleção, e os classificados recebiam o auxílio, com 

a obrigação de uma contrapartida por parte deles. Essa contrapartida compreendia em participar 

de atividades na UFVJM, em algum dos diversos setores da universidade. As atividades 

deveriam ser realizadas com a obrigatoriedade de 10 horas semanais. Naquele ano, 48 

estudantes eram atendidos por esse programa (UFVJM, 2009). 

Outro programa foi criado em 2007 (sem nome específico), direcionado à 

alimentação dos estudantes. Após passarem por um processo de seleção, novamente baseado na 

avaliação socioeconômica do discente, os estudantes classificados recebiam um valor de 

R$2,50 para custear sua alimentação no restaurante do Campus II, em Diamantina. Para o 

recebimento desse auxílio não era exigida uma contrapartida por parte dos beneficiários. 

Naquele ano, 12 estudantes recebiam aquele auxílio (UFVJM, 2009). 

    O PAE foi criado em 2010 no intento de ofertar o serviço de assistência estudantil 

na UFVJM. Ele é financiado pelo PNAES, e pode vir a receber complementação no seu 

orçamento de receitas próprias advindas da Universidade, dentro do que a instituição dispor no 

orçamento e também da autorização do Conselho Universitário (CONSU) (UFVJM, 2017b). 

Para a UFVJM, o recurso vem por meio da “ação 4002”. Ele agrega três Planos 

Orçamentários (PO) já definidos, sendo: assistência ao estudante de ensino superior - despesas 

diversas- identificado pelo PO “0000”; o Plano Viver sem limite (Programa incluir), que é 

identificado pelo PO “0001” e o PO “0003”, que é destinado ao auxílio financeiro de assistência 

estudantil. O Plano Orçamentário (PO) “0000” é destinado ao pagamento de serviços 

terceirizados com a moradia estudantil; o PO “0001” é o recurso para o Programa Incluir, sob 

a responsabilidade do Núcleo de acessibilidade e Inclusão (NACI), da PROACE. Este PO é 

aplicado em ações para melhoria da acessibilidade e inclusão na Universidade. Já o PO “0003” 
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é dividido entre o Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES)29, sob 

responsabilidade da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) e o Programa de Assistência 

Estudantil (PAE). (BRASIL, 2012 c; UFVJM, 2017 b; UFVJM [entre 2013 e 2018]; VIEIRA, 

2019). 

 

Tabela 09- Ação 4002- PNAES.  

Ação 4002 
planos orçamentários (PO)  

 

PO’s 

Assistência ao 
estudante de 
ensino superior - 
despesas diversas 
- PO “0000” 

 
Plano Viver sem limite - 
Programa incluir - PO 
“0001” 

 
auxílio financeiro de assistência estudantil - 
“0003” 

 
 

Destinação: 

Pagamento de 
serviços 
terceirizados com 
a moradia 
estudantil 

Programa Incluir, sob a 
responsabilidade do 
Núcleo de acessibilidade 
e Inclusão 
(NACI/PROACE) 

Projeto Milton Santos de 
Acesso ao Ensino Superior 
(PROMISAES), sob 
responsabilidade da 
Diretoria de Relações 
Internacionais (DRI) 

Programa de 
Assistência 
Estudantil – PAE, 
um conjunto de 
ações de 
assistência 
estudantil da 
PROACE. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 
 

4.3- A Gestão do PAE na UFVJM. 
 

     O PAE é orientado pelo Decreto nº 7.234 (BRASIL, 2010), que dispõe sobre o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Na UFVJM o PAE é um serviço de 

assistência estudantil executado pela Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(PROACE) (UFVJM, 2017b). 

O PAE é organizado em modalidades de benefícios, concedidos nos termos dos 

Regulamentos próprios aos discentes selecionados por meio dos Editais, que são devidamente 

publicados. O principal critério de seleção, além de outros também importantes, é que os 

discentes sejam vulneráveis socioeconomicamente (UFVJM, 2017 b).  O programa tem como 

finalidade propiciar condições favoráveis de permanência e êxito no decurso educativo dos 

estudantes matriculados nos cursos presenciais da UFVJM. Condiciona-se também a propiciar 

acesso de forma igualitária de condições à graduação presencial. O propósito é contribuir para 

a redução das desigualdades sociais, diminuição das taxas de retenção e evasão no decurso 

educacional dos estudantes, sobretudo daqueles discentes vulneráveis socioeconomicamente 

 
29 O PROMISAES é um auxílio financeiro direcionado a alunos estrangeiros que sejam regularmente matriculados 
em cursos de graduação nas IFES, participantes do Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G). 
(BRASIL, 2003).  
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matriculados na UFVJM. (BRASIL, 2010; UFVJM, 2017 b). Os critérios para a seleção de 

alunos a futuros beneficiários do PAE, proposto em Editais, baseiam-se em analisar: 
a) renda per capita do grupo familiar; 
b) situação de trabalho do discente; 
c) bens pertencentes ao grupo familiar; 
d) situação de moradia do discente e do grupo familiar; 
e) composição do Grupo Familiar; 
f) impacto de deficiências e/ou doenças que incapacitam para o trabalho 
no contexto familiar; 
g) acesso à educação. (UFVJM, 2019b, item 8.2) 

 

O programa é executado como parte dos serviços oferecidos pela Política de 

Assistência Estudantil – PAEst. Possui uma política social voltada para o atendimento das 

necessidades básicas dos discentes, tais como: alimentação, moradia, saúde, transporte, cultura, 

lazer, dentre outras (UFVJM, [2016b]; UFVJM, 2016b). Como política assistencial da UFVJM 

e, portanto, extensivo ao IECT, o PAE possibilita aos discentes receberem suporte financeiro 

para auxiliar no custeio de seus estudos e permanência na Universidade. Essa permanência se 

vincula a obrigações descritas nos respectivos regulamentos, que foram elaborados seguindo as 

diretrizes do PAE, às quais os discentes estão sujeitos. 

   As modalidades de benefícios oferecidos pelo PAE aos discentes da UFVJM são: 

auxílio emergencial (benefício excepcional e temporário); Auxílio Creche (concedido a 

discentes que possuírem dependentes legais com até 4 anos incompletos); Auxílio Material 

Pedagógico (consiste no empréstimo de materiais de alto custo aos beneficiários do PAE); 

Auxílio Manutenção (concedido com a finalidade de auxiliar o discente nos seus gastos com 

alimentação e transporte); Bolsa Integração (auxílio financeiro em que o aluno deverá estar 

ligado a um projeto disponibilizado pela Universidade) e a Moradia Estudantil (Disponibilidade 

de vagas em moradia universitária. Este último disponibilizado apenas no campus de 

Diamantina/MG (UFVJM, [2016 a]; Brasil, 2010 a; BRASIL, 2010 b; BRASIL, 2017).  
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CAPÍTULO IV 
 
 

5 - PERFIL DOS ESTUDANTES DO BC&T, COM ENFOQUE NOS BENEFICIÁRIOS 
DO PAE. 

 

Este capítulo empenhou-se em apresentar as análises quanto ao perfil dos estudantes 

do BC&T. Foram analisados os perfis dos estudantes que concorreram aos benefícios do PAE, 

dos que não concorreram e dos beneficiários do programa de assistência estudantil.  

As análises feitas perpassaram pela análise do sexo predominante e das raças 

declaradas pelos discentes, nos tópicos 6.1 e 6.2, respectivamente. Analisaram-se também as 

modalidades de ingresso dos estudantes no BC&T (reserva de vagas ou ampla concorrência), 

no tópico 6.3 e estado e cidade de origem deles, no tópico 6.4.  

No fim deste capítulo foi esquematizado um infográfico ilustrando e condensando 

as informações que serão tratadas aqui.  

  

5.1 - Qual o sexo predominante no BC&T? 

 
Sobre o sexo declarado pelos alunos do IECT, no ato da matrícula, constatou-se que 

dos 1195 estudantes que ingressaram no BC&T, do ano de 2014 até o 2º semestre do ano de 

2019, 733 alunos eram do sexo masculino (61,3%), enquanto 462 alunas eram do sexo feminino 

(38,7%).  

Na Tabela 10 percebe-se que, no curso oferecido pelo IECT, campus Janaúba, há 

um número maior de ingresso de estudantes do sexo masculino, em relação ao sexo feminino.  

 

Tabela 10- Qual seu sexo? 

  Frequência Percentual % 

Masculino 733 61,3 

Feminino 462 38,7 

Total 1195 100 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Esse dado que demonstrou um maior número de alunos do sexo masculino no 

BC&T, divergiu dos dados divulgados pelo Censo da Educação Superior, 2018, em relação ao 

número de alunos desse sexo matriculados em cursos de graduação presencial e à distância, no 

Brasil. 

Os dados constantes na Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP, 2019) 

demonstraram um número superior de matrículas de estudantes do sexo feminino nas 

instituições de educação superior no país. Enquanto os estudantes do sexo masculino somavam 

3.633.659 matriculados (42,99%), as estudantes do sexo feminino somavam 4.817.096 

matriculadas (57%), de um total de 8.450.755 estudantes (100,00%). O número de estudantes 

do sexo feminino ultrapassava em 118.347 estudantes o número de estudantes do sexo 

masculino. 

Uma das hipóteses levantadas para este resultado nesta pesquisa é que o curso, por 

ser um curso de Ciência e Tecnologia, e se enquadrar em um curso de Ciências exatas, atrai 

mais a um público masculino. Nos dados divulgados pelo Censo 2018, o número de estudantes 

do sexo masculino é maior apenas nas instituições classificadas como Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia - IF e Centro Federal de Educação Tecnológica –CEFET, com 

104.359 estudantes do sexo masculino (1,23% do total de matrículas nas IES) em relação a 

74.304 estudantes do sexo feminino (0,88% do total de matrículas nas IES). Enquanto isso, as 

estudantes de sexo feminino são maioria nas demais Instituições da organização acadêmica 

(Universidade, Centro Universitário, Faculdade)30, com 3.471.812 estudantes deste sexo (41,08% 

do total de matrículas nas IES), e 2.738.769 estudantes do sexo masculino (32,41% do total de 

matrículas nas IES) (INEP, 2019). Ainda de acordo o Censo 2018, um total de 31.125 matrículas 

em curso de tecnólogo, em universidades federais, era de estudantes do sexo feminino, enquanto 

45.998 matrículas eram de estudantes do sexo masculino (INEP, 2019). 

Os estudos de Moreira et. al [2016]) também apontaram para essa hipótese, onde 

são discutidos dados do INEP. Ela conclui que os cursos de Ciências Exatas são mais 

procurados pelos homens, como os cursos de engenharia, tecnologia, informática, dentre outros 

 
30  As instituições de educação superior são organizadas e credenciadas como: Faculdades: As instituições são 

assim credenciadas no início. Universidades: caracterizadas pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. São pluridisciplinares. Ainda se caracterizam por possuir, pelo menos, um terço (1/3) do corpo 
docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado e institucionalização da produção científica. E 
ainda possuir um terço (1/3) do corpo docente em regime de tempo integral de trabalho na universidade. 
Centros universitários: instituições de ES pluricurriculares, com abrangência de uma ou mais áreas do 
conhecimento. Excelência. Qualificação do corpo docente e condições de trabalho acadêmico oferecidos. 
Autonomia para criar, extinguir ou organizar seus programas e cursos (MEC, [2020?]). 
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da área.  A procura por essa área de ensino, mesmo que tenha recebido a adesão de muitas 

estudantes do sexo feminino, ainda é uma área onde se concentra um grande público masculino.  

Outras variáveis também se apresentam para justificar um número menor de 

mulheres nos cursos de Engenharias. Segundo o relatório da UNESCO "Decifrar o Código: 

educação de meninas e mulheres em ciências, tecnologia, engenharia e matemática" vários 

fatores estão ligados a pouca procura das mulheres aos cursos ligados às ciências exatas. No 

relatório é citado, como exemplo, que a educação, muitas vezes sexista, desestimula as 

estudantes do sexo feminino a escolherem cursos ligados às ciências exatas. Também são 

citados fatores como a relação e interação das estudantes com a família e a sociedade em que 

vivem, nível de instrução dos pais, qualidade do ensino básico que cursou, materiais escolares 

de estudo, conhecimento sobre o assunto, estereótipos de gênero, salários desiguais entre os 

sexos (DECIFRAR..., 2018).  

Leta (2014) sustenta que a crença de que mulheres possam ter um desempenho 

inferior ao dos homens nas ciências, apenas reproduz mitos que podem atrapalhar a forma como 

elas são vistas no mundo científico e acadêmico. E Silva e Prestes (2018) ponderam que, mesmo 

com as políticas inclusivas que colaboraram para o ingresso de mulheres no ensino superior, 

faz-se necessária a intensificação de políticas que assegurem a igualdade de oportunidades e a 

valorização das mulheres. 

 

5.1.1 – Relação entre o sexo e os beneficiários do PAE. 

 

   Observou-se a partir da análise do perfil dos estudantes do BC&T que, dos 1195 

estudantes ingressantes, 733 eram do sexo masculino e 462 eram do sexo feminino. Porém, 

quanto em relação aos beneficiários do PAE, há uma inversão nestes números, onde observou-

se que a maioria dos beneficiários era do sexo feminino, e não do sexo masculino. Enfatiza-se 

aqui que, o número de estudantes do sexo feminino no curso era menor que o número de 

estudantes do sexo masculino. 

Foram contempladas 276 matrículas entre os anos de 2014 até o ano de 2019. Deste 

número, 149 eram do sexo feminino, 32,3% do total de estudantes do sexo feminino ingressante. 

Enquanto isso, 127 matrículas eram do sexo masculino, representando 17,3% do total de 

estudantes do sexo masculino ingressante. 
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Tabela 11- Foi beneficiário do PAE X Quais os sexos dos estudantes.  

Foi beneficiário do PAE? 

  Não Percentual Sim Percentual Total 

Qual o seu sexo? 

Masculino 606 82,7% 127 17,3% 733 

Feminino 
313 67,7% 149 32,3% 462 

Total 919 76,9% 276 23,1% 1195 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

          

No BC&T, 53,98% dos beneficiários eram do sexo feminino, e representou 32,3% 

do número de estudantes ingressantes deste sexo. Configurou-se aí uma contradição com o 

resultado desta mesma pesquisa, que constatou que estudantes deste sexo são em menor número 

no BC&T.  

Este resultado percebido no campus Janaúba, provavelmente, reflita a desigualdade 

de gênero ainda percebida no Brasil. Com isso, levanta-se a hipótese de que essa desigualdade 

possa impedir as estudantes de conseguirem se sustentar sozinhas, forçando-as a requisitarem 

o benefício para auxiliá-las na manutenção do curso. 

Os dados de outras pesquisas corroboraram com os resultados desta pesquisa no 

campus Janaúba, ao demonstrarem que a maioria dos beneficiários também era do sexo 

feminino. Como exemplo, pode ser citado Alves (2010) que em sua pesquisa relatou que os 

bolsistas eram compostos por 48% de estudantes do sexo feminino, e 52% do sexo masculino. 

 Eloi (2018) observou em sua pesquisa que 57,1% dos beneficiários eram do sexo 

feminino e 42,9% eram do sexo masculino. De acordo Nunes (2016), o sexo predominante dos 

beneficiários era o feminino (62,33%), e o sexo masculino representava 37,67 dos beneficiários. 

Segundo Parente (2013), 70,5% dos beneficiários eram do sexo feminino. Radaelli (2013) 

descreveu que 82% dos beneficiários eram do sexo feminino, e 18% do sexo masculino. Santos 

(2018) descreveu em sua pesquisa que 72% dos beneficiários eram do sexo feminino. De acordo 

Soares (2016), 60,63% dos beneficiários eram do sexo feminino. E também Gazotto (2014) 

apontou em sua pesquisa que 66,7% dos beneficiários eram do sexo feminino e 33,3% eram do 

sexo masculino. 

A desigualdade de gênero ainda é percebida quando a mulher, mesmo com uma 

maior inserção e participação ativa na sociedade e no mercado de trabalho, tem ganhos salariais 

ainda abaixo dos ganhos dos homens (FONTOURA; GONZALEZ, 2009). O IBGE (2018) 

aponta que, pela necessidade crescente de aperfeiçoamento profissional, as mulheres estão 

ingressando cada vez mais no ensino superior. Sua escolarização já ultrapassa a escolarização 

masculina.  
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A grande diferença entre os sexos, de formação educacional em curso superior, 

encontra-se entre pessoas da faixa etária jovens, entre 24 a 44 anos de idade. Entre as mulheres, 

o percentual de formação educacional em nível superior foi de 21,5%, enquanto os homens 

tiveram um percentual de 15,4% (IBGE, 2018). 

Diante do exposto, o resultado encontrado por esta pesquisa, muito se correlaciona 

com dados levantados pelo IBGE (2018) e com os argumentos levantados e discutidos pelos 

autores aqui citados. As estudantes, no intento de continuarem seus estudos no BC&T, 

buscaram uma alternativa financeira para isso. Um dos recursos que lhes foi oferecido pela 

universidade foi o benefício da assistência estudantil, por meio de um dos auxílios pecuniários 

ofertados pelo PAE. 

 

5.2 – Raça e cor declaradas pelo universo de estudantes do BC&T. 
 

Os participantes das pesquisas censitárias brasileiras são solicitados a se 

classificarem em uma das cinco categorias: branco, preto, pardo, indígena ou amarelo (oriental). 

O conceito brasileiro de raça está mais relacionado aos traços fenotípicos 31  do que à 

ancestralidade da pessoa a ser questionada, ou seja, sua raça. A classificação racial adotada por 

alguns pesquisadores então passou a ser analisada enquanto grupos de cor, e não enquanto 

grupos de raça (HERINGER, 2002). A autora ressaltou que, mesmo o Brasil ter consolidado 

um regime de segregação racial, o grupo formado por negros sofre com a desigualdade racial 

no país, o que acarreta graves consequências para essa população. Ela citou que a literatura 

brasileira, já há muitos anos, demonstra a presença persistente da desigualdade racial que põe 

o negro32 brasileiro numa situação subalterna na sociedade. 

Pelos resultados levantados e expostos na Tabela 12, observa-se que o universo de 

estudantes do IECT, ingressantes no curso BC&T era, na maioria, formado por estudantes 

autodeclarados pretos e pardos 33 . Os dados demonstraram que das 1195 matrículas de 

estudantes no BC&T, entre os anos de 2014 a 2019, 214 ingressantes se autodeclararam pretos, 

 
31  São dados observando-se as características físicas das pessoas avaliadas. Tais características restringem-se ao 

tom da pele, à cor do cabelo, a traços faciais, dentre outras características (MINISTÉRIO DAS MULHERES, 
DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS HUMANOS SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS 
DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, 2015). 

32  A categoria “negro”, no Brasil, é usado para classificar o grupo formado por pretos e pardos. Esta categoria é 
usada em análises desagregadas de dados (MINISTÉRIO DAS MULHERES, DA IGUALDADE RACIAL E 
DOS DIREITOS HUMANOS SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL, 2015). 

33  Na matrícula, o estudante autodeclara a sua cor e raça. A universidade classifica a cor e a raça do estudante em 
branca, preta, parda, amarela e indígena (UFVJM, [2019?]). 
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e 681 ingressantes se autodeclararam pardos, num percentual de 74,9% do total de alunos do 

campus. Os autodeclarados brancos somaram 267 matriculados, num percentual de 22,34% de 

matrículas. Do total de estudantes matriculados, 18 se autodeclaram amarelos e 4 se 

autodeclararam indígenas, representando um percentual de 1,51% e 0,30 %, respectivamente. 

Uma parcela de 11 ingressantes não quis se declarar, perfazendo 0,90% do total de ingressantes. 

Tabela 12 - Qual a cor declarada?  

  Frequência Percentual % 

Preta 214 17,91 

Parda 681 56,99 

Branca 267 22,34 

Não quis declarar 11 0,9 

Amarela 18 1,51 

Indígena 4 0,3 

Total 1195 100 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
 

Percebe-se que o número de estudantes pretos e pardos no BC&T, e que formavam 

o grupo dos negros, era maior que o número de brancos (267) e das demais autodeclarações, 

com 895 matrículas de estudantes autodeclarados negros. 

Os dados divulgados pelo INEP (2019), através da sinopse do censo da educação 

superior, demonstraram que até o ano de 2018 existiam 2.077.481 estudantes matriculados em 

instituições públicas de ensino superior. Deste total, 835.915 estudantes eram autodeclarados 

brancos, enquanto pretos e pardos eram 195.875 e 644.485 estudantes, respectivamente, num 

total de 840.360 estudantes.  

Resultados como os divulgados pelo INEP e por Nunes (2016), por exemplo, 

demonstraram que aumentou o número de estudantes dos grupos pretos e pardos na educação 

superior pública, superando até mesmo o número de estudantes brancos. Estes dados 

encontrados nesta pesquisa no campus Janaúba reforçam os resultados dessas pesquisas. 

Percentualmente, o número de estudantes brancos é de 40,23%, e o de estudantes pardos e 

pretos somam 40,45%. Porém, se esses quantitativos forem comparados ao cenário total, 

incluindo instituições particulares, a presença de estudantes de cor/raça branca ainda é maioria 

nas instituições de ensino superior.  

Os dados revelados pela pesquisa realizada no campus Janaúba não se 

compatibilizaram com os dados levantados pelo INEP, em relação à representação quantitativa 

por cor/raça dos alunos no ensino superior público. Enquanto os dados do INEP demonstraram 



121 

 

 

existir maior número de estudantes brancos no ensino superior público, no BC&T a maioria 

constitutiva de seus alunos era de pardos.  

Essa contradição entre os dados do INEP e os resultados encontrados no BC&T 

expõe uma realidade observada no ensino superior brasileiro, com o aumento no ingresso de 

estudantes pretos e pardos: o ingresso de estudantes pardos e negros no ensino superior 

brasileiro não vem de um processo natural e gradual, como parte do processo educacional 

brasileiro, mas de políticas públicas que proporcionaram a esse público o acesso a essa 

modalidade de ensino através de programas de expansão, interiorização, democratização do 

acesso e permanência no ensino superior (NUNES, 2016; PERSSONI, 2016; GIMENEZ, 2017).  

A desigualdade social, por muito tempo, permitiu a segregação dos grupos sociais, 

onde aos negros pobres foi-lhes renegada uma educação de qualidade, enquanto à classe da elite 

branca, teve assegurado um ensino de qualidade, que lhes proporcionou a continuação da 

hegemonia política e socioeconômica (HASS E LINHARES, 2012). Diante disso, o Estado 

surge com papel de destaque, pois a ele cabe propor medidas de inclusão de grupos que vivem 

à margem da sociedade (EVANGELISTA, 2019). 

Como demonstra a V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos 

(as) Graduandos (as) das IFES – 2018, realizada pelo FONAPRACE, a população brasileira 

preta e parda se faz maioria nas universidades federais. Um grande quantitativo desse grupo é 

formado por estudantes de famílias de baixa renda, e que por anos ficaram excluídos de políticas 

públicas educacionais que lhes garantisse acesso ao ensino superior. A inclusão desse grupo 

está relacionada com as políticas de acesso ao ensino superior promovidas nos últimos anos, 

através da ampliação no número de IFES e da interiorização dos seus campi, da ampliação de 

cursos e vagas, da mobilidade territorial proporcionada pelo ENEM/SiSU, e da instituição da 

reserva de vagas nas instituições (ANDIFES, 2019 a).  

Assim como esta pesquisa do campus Janaúba, Nunes (2016) concluiu em seus 

estudos que 65% dos solicitantes ao auxílio do PNAES declararam-se da cor parda, 33% da cor 

branca e 2% das demais cores. Jesus (2016) apresentou em seus resultados que, dos inscritos 

no programa que disponibilizou a assistência estudantil no IF, 60,7% declararam-se da cor parda 

e 22,1% declararam-se negros. Esses estudos vieram a legitimar os achados nesta pesquisa 

realizada no IECT. 
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5.2.1 – Relação entre a cor e raça declaradas e beneficiários do PAE. 

 

Dentre os beneficiários do PAE, os dados mostraram que 151 estudantes 

autodeclarados pretos, o que representou 70,6% dos 214 estudantes autodeclarados pretos, não 

receberam nenhum benefício do PAE enquanto estavam matriculados. Por outro lado, 63 

estudantes autodeclarados pretos, ou seja, 29,4% do total de autodeclarados pretos no curso, 

receberam algum benefício, dentre os benefícios oferecidos. Foram contabilizados 517 

estudantes autodeclarados pardos, dentre o total de 681 autodeclarados pardos, que não 

receberam nenhum benefício do PAE, num percentual de 75,9%.  

O número de pardos que receberam algum dos benefícios do PAE foi de 164 

matriculados, num percentual de 24,1% do total de pardos do BC&T. Autodeclarados brancos 

somavam ao todo 267, com mais da metade, 82,8% (221) matriculados, não sendo beneficiados 

pelo PAE, enquanto 17,2% (46) dos matriculados foram beneficiados. Ademais, dentre os 18 

matriculados autodeclarados de cor-raça amarela, 17 (94,4%) não foram beneficiados em 

nenhum momento, enquanto 1 estudante desse grupo acabou sendo beneficiado. Dos 4 

estudantes autodeclarados indígenas, 3 (75%) não foram beneficiados pelo PAE, enquanto 

apenas 1 (25%), o foi. Das matrículas analisadas, 11 não declararam a sua cor. Deste grupo, 10 

(90,9%) não foram beneficiados, enquanto 1 (9,1%) foi beneficiado pelo PAE.      
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Tabela 13 -Porcentagem de beneficiários, tendo como base o total de autodeclarados de cada grupo. 
Qual a cor declarada? 

Foi 
beneficiário 

do PAE? 

 Preta % Parda % Branca % 
Não quis 
declarar 

% Amarela % Indígena % Total % 

NÃO 151 70,60% 517 75,90% 221 82,80% 10 90,90% 17 94,40% 3 75,00% 919 76,90% 

SIM 63 29,40% 164 24,10% 46 17,20% 1 9,10% 1 5,60% 1 25,00% 276 23,10% 

 
 

Total 

 
 

214 

 
 

100,00% 

 
 

681 

 
 

100,00% 

 
 

267 

 
 

100,00% 

 
 

11 

 
 

100,00% 

 
 

18 

 
 

100,00% 

 
 

4 

 
 

100,00% 

 
 

1195 

 
 

100,00% 
Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
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Ao se comparar a porcentagem e o quantitativo de beneficiados ou não de cada 

grupo, verificou-se que o grupo dos pretos foi o que mais teve discentes beneficiados. Dos 214 

representantes deste grupo, 63 foram beneficiários, representando percentualmente 29,40% dos 

pretos no BC&T. Esse percentual foi maior dentre os grupos analisados. 

Na tabela 14, em relação ao grupo dos autodeclarados pretos, chama a atenção o 

fato de o grupo dos pretos ser 17,9% do número de estudantes matriculados no BC&T, o 3º 

(terceiro) maior grupo em representatividade de estudantes, com 217 matriculados, atrás dos 

grupos de pardos (57%) e brancos (22,3%). Porém, o grupo dos pretos responde por 22,8% dos 

beneficiados, dentre o total de 276 matrículas que foram beneficiadas pelo PAE, sendo o 2º 

(segundo) grupo com maior número de beneficiários do auxílio estudantil.  

         Por meio da análise de cada grupo racial declarado, tendo como base a porcentagem 

de beneficiário ou não, em relação aos grupos raciais do BC&T, notou-se que a maioria dos 

276 beneficiários do PAE era do grupo dos autodeclarados pardos, com 59,4% de matriculados. 

O grupo dos pretos veio em seguida com 22,8% dos matriculados. Os autodeclarados brancos 

foram 16,7% dos beneficiados. Os demais grupos registraram 0,4% de estudantes de cada grupo 

como beneficiados pelo PAE. 
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Tabela 14 - Porcentagem de beneficiário ou não, em relação aos grupos raciais do BC&T. 

Qual a cor declarada? 

    Preta % Parda % Branca % 
Não quis 
declarar 

% Amarela % Indígena % Total % 

Foi 
beneficiário do 

PAE? 

NÃO 151 16,4% 517 56,3% 221 24,0% 10 1,1% 17 1,8% 3 0,3% 919 100,0% 

SIM 63 22,8% 164 59,4% 46 16,7% 1 0,4% 1 0,4% 1 0,4% 276 100,0% 

Total 214 17,9% 681 57,0% 267 22,3% 11 0,9% 18 1,5% 4 0,3% 1195 100,0% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
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 Percebe-se na tabela abaixo, que 58,90% dos pardos participaram de um dos processos 

de seleção do PAE.  Do grupo dos brancos, 47,20%, e 63,10% do grupo dos pretos 

participaram de um dos processos de seleção.  Percebe-se aqui, que o grupo que mais 

participou dos processos de seleção de beneficiários do PAE foi o grupo dos pretos, seguido 

pelo grupo dos pardos. Os outros grupos registraram um número de concorrentes de menos da 

metade do número de ingressantes de seu grupo.    

Tabela 15 - Qual a cor declarada x participou do processo de seleção do PAE. 

  

Participou do processo de seleção 
do PAE? 

     Total NÃO SIM 
Qual a cor declarada? Preta 79 135 214 

36,9% 63,1% 100,0% 

Parda 280 401 681 

41,1% 58,9% 100,0% 

Branca 141 126 267 

52,8% 47,2% 100,0% 

Não quis declarar 7 4 11 

63,6% 36,4% 100,0% 

Amarela 10 8 18 

55,6% 44,4% 100,0% 

Indígena 3 1 4 

75,0% 25,0% 100,0% 

 
Total 520 675 1195 

  
43,5% 56,5% 100,0% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

Através da comparação entre os três grupos com maior representatividade no 

campus, pretos, pardos e brancos, percebe-se que os grupos que mais participaram dos 

processos seletivos do PAE e mais dependeram de auxílio financeiro do PAE foram os dois 

primeiros. Esse dado pode ser, hipoteticamente, um reflexo da desigualdade provocada pela 

distribuição de renda no Brasil, uma vez que os grupos da população brasileira com menores 

rendas encontram-se nos grupos dos pretos e pardos.  

Corroboraram com os resultados desta pesquisa os resultados de pesquisas que 

avaliaram a gestão do PNAES em IFE. Como a pesquisa de Alves (2010), que descreveu que 

em relação à raça, 36% dos bolsistas eram pardos, 28% negros, 12% amarelos, 12% brancos e 

12% indígenas. De acordo Nunes (2016), 70,85% dos beneficiários declararam-se de cor preta 



127 

 

 

e parda, 27,33% de cor branca, 1,82% de cor amarela e indígena. Souza (2015) salientou que, 

dentre os beneficiários entrevistados, nenhum era da cor branca. Para ela, esse fato comprova 

que o grupo dos negros, historicamente alvo de discriminações, faz parte do grupo de menores 

rendas financeiras do país.  

Percebe-se ainda no Brasil uma segmentação por cor ou raça, onde os grupos dos 

pretos e pardos sofrem com a desigualdade de renda.  Essa constatação pode ser explicada se 

forem considerados os dados do IBGE (2019) sobre distribuição de renda no Brasil, que 

apontam que os pretos ou pardos representam 75,2% do grupo de 10% da população brasileira 

que possui os menores rendimentos. E 27,7% fazem parte dos 10% da população que possui 

rendimentos maiores. A população preta e parda ainda recebe menos que os trabalhadores 

autodeclarados brancos, independentemente de sua formação escolar. O rendimento da 

população branca foi 73,9% superior ao rendimento médio mensal dos grupos de pardos e 

pretos. 

Essa desigualdade na renda da população brasileira, constatada entre grupos de cor 

e raça, pode contribuir para a hipótese de que a desigualdade de renda no país refletiu-se em 

estudantes ingressantes do BC&T, na maioria pardos, forçando-os a buscarem a assistência 

financeira estudantil, disponibilizada pelo PAE. O dado encontrado apenas refletiria as 

desigualdades de classe e renda presentes no país. 

 

5.3 – Modalidade de ingresso no BC&T por meio de reserva de vagas . 

 

Por ser uma instituição federal, a UFVJM deve reservar vagas nos concursos 

seletivos para ingresso de estudantes nos cursos de graduação por ela ofertados, em obediência 

ao disposto em seus editais de seleção. Esses editais seguem a Lei nº 12.711 – a Lei de Cotas - 

e o Decreto n. 7.824, de 11 de outubro de 2012 e suas alterações pelo Decreto n.º 9.034, de 20 

de abril de 2017, que Regulamenta a Lei nº 12.711 (BRASIL,2012 a; BRASIL, 2012 b;  

ALMEIDA, 2013). 

A distribuição das vagas para ingresso no BC&T divide-se em ampla concorrência 

(modalidade contrária à da reserva de vagas) e reserva de vagas. As modalidades de ingresso 

por reserva de vagas, adotadas em todos os cursos da UFVJM, são amparadas por Lei, Decreto 

e Portarias Normativas. Em todos os grupos de distribuição das vagas, a exigência de ter 

cursado o ensino médio em escola pública é um imperativo. As questões de renda e raça também 

são analisadas. 
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A tabela 16 demonstra qual foi a modalidade que registrou maior número de 

ingresso no BC&T: se foi por meio de reserva de vagas ou por ampla concorrência. Ela 

confirmou que, das 1195 matrículas no BC&T, de 2014 até 2019/02, 691 matrículas foram por 

ampla concorrência, 57,8% do total.  Enquanto isso, 504 matrículas foram pela reserva de 

vagas, sendo 42,2% do total de ingressantes. Cumpre dizer que, das 2240 vagas disponibilizadas 

para o BC&T, através do SiSU e SASI, ao longo dos anos, metade seria para o sistema de 

reserva de vagas, e 504 dessas 1120 vagas reservadas foram preenchidas por cotistas. 

      

Tabela 16 - Ingressou por reserva de vagas? 

  Frequência Percentual (%) 

Não 691 57,8 

Sim 504 42,2 

Total 1195 100,0 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

Na Tabela 17 está escrito, por extenso, as formas de ingresso dos estudantes do 

BC&T. A maioria dos ingressantes (57,80%) foi por ampla concorrência. Já 2,20% ingressaram 

pelo grupo L1 - Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; cursou 

todo o ensino médio em escola pública. Essa forma de ingresso por reserva de vagas34 está 

respaldada na Lei nº 12.711/2012. A maior forma de ingresso por esta modalidade (8,10%) foi 

pelo grupo L4 - Egresso de escola pública PPI (Pretos, Pardos e Indígenas) independentemente 

da renda (anterior a 2017/2). Abaixo, a tabela descreve os quantitativos de ingressantes em cada 

grupo, dentro das modalidades de ingresso no BC&T. 

  

 
34 Comumente conhecido como "cotas". Mas não se deve perder de vista que as políticas de reservas de vagas 

(cotas) não têm a intenção de segregar, e nem as políticas públicas segregam, mas apenas de corrigir anos de 
exclusão das minorias étnicos-raciais e sociais às políticas públicas. 
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Tabela 17- Por qual grupo, dentro da modalidade de reserva de vagas, o 
discente ingressou? 

    

  
Frequência Percentual (%) 

Ampla Concorrência 691 57,8 
 
L1Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 sal. mín.; todo ens. 
méd. escola públicas (Lei nº 12.711/2012). 

26 2,2 

 
L2Egresso de escola pública PPI*, renda familiar bruta igual ou inferior à 
1,5 sal. mín. per capita (Anterior a 2017/2) 

122 10,2 

 
L3 Egresso de escola pública demais estudantes independentemente da renda 
(Anterior a 2017/2) 

59 4,9 

 
L4 Egresso de escola pública PPI independentemente da renda (Anterior a 
2017/2) 

97 8,1 

 
L5 Independentem/ da renda (art.14,II,Port.Normat nº 18/2012),cursou 
integralm/ E. Méd. em escola púb.(Lei nº12.711/2012) 

38 3,2 

 
L6 Autodeclarados pretos; pardos; indígenas e, cursou integral/E. Med. 
escolas públicas (Lei nº12.711/2012) 

42 3,5 

 
L2Autodecl/ preto; pardo; indíg., renda fam/ bruta per capita =ou< a 1,5 sal. 
Mín; cursou E. Med. E. púb. (Lei nº 12.711/2012) 

44 3,7 

 
L1 Egresso de escola púb.; renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 sal. 
mínimo per capita (Anterior a 2017/2) 

76 6,4 

 
Total 

1195 100,0 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021. 
*PPI – Pretos, Pardos e Indígenas. 
 

Os resultados no campus Janaúba correlacionam-se com os dados divulgados pela 

V pesquisa realizada pelo FONAPRACE, e divulgada pela ANDIFES (2018). Segundo os 

resultados da V Pesquisa, a maioria dos estudantes das IFES ingressou por meio de ampla 

concorrência. Mesmo assim, percebeu-se que um grande quantitativo de estudantes ingressou 

por reserva de vagas. Em 2018, 41,9% dos estudantes das IFES ingressaram por esta 

modalidade. No BC&T, 42,2% das matrículas realizadas entre 2014 e 2019 foram por reserva 

de vagas, quase o mesmo percentual divulgado pela ANDIFES na pesquisa de 2018, 

demonstrando que um quantitativo considerável de estudantes ingressou pelo sistema de reserva 

de vagas.  

Assim como no resultado da pesquisa no campus Janaúba, que demonstrou que 42,2% 

dos matriculados ingressaram pelo sistema de reserva de vagas, e do resultado divulgado pelo 

FONAPRACE, Barbosa (2017) descreveu em sua pesquisa que menos de 50% dos estudantes 

analisados ingressaram pelo sistema de reserva de vagas. Para o autor, devido às políticas de 
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democratização do ensino, o aumento no número de estudantes das classes sociais mais pobres 

já era esperado, e devido a isso se fazem necessárias ações que visem a permanência desses 

estudantes na universidade.  

De acordo os dados do Censo da Educação, dos 2.077.481 estudantes matriculados 

em IES públicas, no ano de 2018, um total de 1.249.685 estudantes eram procedentes de escolas 

públicas (60,15%). Outros dados de pesquisas, como as de Borges (2015) e Fernandes (2012), 

respaldam os dados do Censo. De acordo Borges (2015), a maioria dos ingressantes do IF 

pesquisado era proveniente de escolas públicas, e para Jesus (2016) esse número era de 57,6%. 

Para Fernandes (2012), 85% dos estudantes eram oriundos de escola pública.  

Esse quantitativo no ingresso, através da reserva de vagas, demonstra que as 

políticas inclusivas e de democratização de acesso ao ensino superior, como as fomentadas pelo 

Governo Federal, como exemplo o Reuni, no campus Janaúba, contribuíram para um número 

expressivo de ingresso de estudantes que se enquadraram em uma das modalidades de reservas 

de vagas.  

 

5.3.1 – Modalidade de ingresso no BC&T por meio de reserva de vagas e o recebimento 

dos benefícios do PAE. 

  

Dos 691 ingressantes por ampla concorrência, 19,80% foram beneficiários do PAE, 

enquanto que dos 504 ingressantes pelo sistema de reserva de vagas, 27,60% foram 

beneficiários, demonstrando que, dentre o grupo dos cotistas teve o maior número de 

selecionados para o recebimento de benefícios do PAE. 

Tabela 18- Modalidade de ingresso no BC&T por 
meio da ampla concorrência e o recebimento dos 
benefícios do PAE. 

Ingressou por 
reserva de 

vagas? 

Foi beneficiário 
do PAE? 

Total 

NÃO 

NÃO 
554 

80,20% 

SIM 
137 

19,80% 

Total 
691 

100,00% 
Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

Tabela 19 -Modalidade de ingresso no BC&T por 
meio de reserva de vagas e o recebimento dos 
benefícios do PAE. 

Ingressou por 
reserva de 

vagas? 

Foi beneficiário 
do PAE? 

Total 

SIM 

NÃO 
365 

72,40% 

SIM 
139 

27,60% 

Total 
504 

100,00% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
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A Tabela 20 mostrou que, dentre os ingressantes por ampla concorrência, os não 

concorrentes ao PAE, que ingressaram por esta modalidade, representaram 349 ingressantes, e 

dos concorrentes ao PAE, não selecionados para o recebimento, 205 ingressaram por esta 

modalidade, correspondendo a 100% e 59,9% respectivamente.  

Enquanto isso, a Tabela 21 demonstrou que, dentre os ingressantes pela modalidade 

de reserva de vagas, 171 matrículas foram de não concorrentes ao PAE (100%), enquanto 194 

matrículas eram de concorrentes ao PAE que não haviam sido selecionados (58,30%).  

Percebe-se aqui que a maioria dos ingressantes pelo sistema de reserva de vagas participou de 

um dos processos de seleção para o PAE (333), sendo que 139 foram selecionados e a maioria 

(194) não foi selecionada para receber auxílios do programa.  

 

Tabela 20- Modalidade de ingresso no BC&T por 
ampla concorrência e o recebimento dos 
benefícios do PAE. 
Ingressou por 

reserva de 
vagas? 

Participou do processo de seleção 
do PAE? 

 NÃO SIM Total 

NÃO 
349 205 554 

100,00% 59,90% 80,20% 

Beneficiários 
0 137 137 

0,00% 40,10% 19,80% 

Total 349 342 691 

  100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

Tabela 21- Modalidade de ingresso no BC&T por 
meio de reserva de vagas e o recebimento dos 
benefícios do PAE.  
Ingressou por 

reserva de 
vagas? 

Participou do processo de seleção 
do PAE? 

 NÃO SIM Total 

SIM 
171 194 365 

100,00% 58,30% 72,40% 

Beneficiários 
0 139 139 

0,00% 41,70% 27,60% 

Total 171 333 504 
 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

Assim como demonstrado nas tabelas analisadas, o número de beneficiários que 

entraram pelo sistema de reserva de vagas (139) foi quase o mesmo número de beneficiários 

que não ingressaram pelo sistema de reserva de vagas (137). 

Os dados dessa pesquisa demonstraram que a maioria dos beneficiários do PAE no 

BC&T ingressou pelo sistema de reserva de vagas (139), mesmo sendo demonstrado que 137 

ingressantes por ampla concorrência também foram beneficiados pelo programa. Este resultado 

mostrou-se parecido com o resultado de Nunes (2016), onde foi apontado que 67,31% dos 

beneficiários da assistência estudantil ingressaram pelo sistema de reserva de vagas, enquanto 

23,82% por ampla concorrência, e 8,87% por outra forma de ingresso. De acordo Braga (2017), 

a maioria dos beneficiários (58,1%) ingressou por reserva de vagas, porque eram estudantes 

considerados de baixa renda segundo os critérios seguidos pela instituição analisada.  
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Com relação à categoria administrativa da instituição de ensino de origem de 

procedência dos beneficiários (pública ou privada), sendo este um dos requisitos para ingresso 

pela modalidade de reserva de vagas no BC&T, Alves (2010) descreveu como resultado de sua 

pesquisa em uma universidade que 96% dos beneficiários da assistência estudantil tiveram 

como origem a escola pública. Segundo Eloi (2018), 90% dos beneficiários eram oriundos de 

escolas públicas. Nunes (2016) descreveu em sua pesquisa que 92,65% dos beneficiários na 

universidade eram advindos de escola pública e 7,35% de escolas privadas. Mariz (2012) 

descreveu que 58,23% dos beneficiários na universidade pesquisada eram oriundos de escolas 

públicas. Barbosa (2015) relata que a maioria dos beneficiários era proveniente de escolas 

públicas. Os resultados dessas pesquisas fundamentam os resultados encontrados na pesquisa 

do campus Janaúba, onde ficou demonstrado que a maioria dos beneficiários ingressou pelo 

sistema de reserva de vagas, 139 dentre os 276 beneficiários. 

 

5.4 - Qual a origem do universo de ingressantes no BC&T e dos beneficiários do PAE.  

 

No intuito de compreender o perfil dos ingressantes no BC&T, representante de 

cada estado da federação, o trabalho propôs o levantamento da origem dos estudantes. Pela 

Tabela 22, percebe-se que a grande maioria dos ingressantes no BC&T é do Estado de Minas 

Gerais. Dentre os 1195 ingressantes, 1108 tiveram como origem o estado de Minas Gerais, 

representando um percentual de 92,72% do total de ingressantes. O Estado de São Paulo foi o 

segundo no número de representação de ingressantes no BC&T, com 41 ingressantes (3,43%). 

Ele foi seguido pelo Estado da Bahia, que possuía 28 representantes deste estado como 

ingressantes no BC&T (2,34%). A representação de estudantes que não teve origem no estado 

de Minas Gerais somou 87 ingressantes, frente às 1108 matrículas de estudantes que tiveram 

como origem este estado. 
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Tabela 22- Qual seu Estado de origem? 

Estado Frequência Percentual 
MG 1108 92,72 

BA 28 2,34 

GO 2 0,17 

SP 41 3,43 

DF 2 0,17 

ES 4 0,33 

RN 1 0,08 

RJ 6 0,50 

FB* 1 0,08 

TO 1 0,08 

PA 1 0,08 

Total 1195 100,00 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
*Estado não identificado. Provavelmente o estudante o escreveu errado. 

 

Assim como no resultado da pesquisa no campus Janaúba, que demonstrou que a 

maioria dos ingressantes era do estado de Minas Gerais (92,72%), estado onde se localiza a 

cidade sede do campus, outros autores descreveram em suas pesquisas achados semelhantes aos 

desta pesquisa no campus Janaúba. Borges (2015) apontou em sua pesquisa que 83% dos 

ingressantes no Instituto Federal de Alagoas-IFAL, eram do estado onde se localizava o campus. 

Segundo Parente (2013), somente 11,4% dos beneficiários não moravam no Distrito Federal 

(onde está localizado o IF analisado), e 88,6% moravam no DF, porém, longe do campus. 

O Norte de Minas concentrou o maior número de ingressantes ao ser comparado ao 

número de ingressantes vindos de outras partes do estado de Minas Gerais. Foram 842 

matrículas vinculadas ao BC&T, entre os anos de 2014 a 2019/02, representando 75,99% dos 

matriculados, frente aos 1108 matriculados oriundos do estado de Minas Gerais. Dentre 

algumas das cidades norte mineiras, que possuíam representação de estudantes matriculados no 

BC&T, estavam as cidades de Porteirinha, Montes Claros, Salinas, Verdelândia, Rio Pardo de 

Minas, Coração de Jesus, Francisco Sá, Manga, Nova Porteirinha, dentre outras. 

A evidenciação de que Minas Gerais deteve o maior número de ingressantes, 

encontrou respaldo no fato de o campus Janaúba estar localizado na Região Norte do estado, e 

pressupõe-se que os estudantes da cidade e da região não precisaram assim, deslocarem-se para 

os grandes centros urbanos ou capitais para estudarem. Este mesmo resultado foi encontrado 

por Eloi (2018) em sua pesquisa, onde observou que as cidades de origem dos beneficiários em 

sua maioria foram cidades do estado de Minas Gerais (87%), estado onde situa o campus 

analisado (Universidade Federal de Viçosa - UFV). Assim também se deu na pesquisa de 
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Radaelli (2013), onde citou que 78% dos beneficiários eram do estado onde se localizava a 

universidade pesquisada. 

Firmino (2018) descreveu em seu trabalho a importância da regionalização e 

interiorização para a manutenção dos estudantes na cidade. Antes dessas políticas muitos 

estudantes viam-se obrigados a ir estudar em outra região que tivesse uma IES, tendo que sair 

de suas cidades de moradia. Segundo a autora, a maioria dos estudantes é da própria cidade e 

região sede dos campi, e veem a interiorização como possibilidade de desenvolvimento para a 

cidade. Assim como Firmino, Queiroz (2013) acreditou que a interiorização do ensino 

contribuiu para que as classes menos favorecidas tivessem oportunidade de desenvolvimento 

pessoal e financeiro através da educação superior. 

A pesquisa também buscou determinar a cidade de origem dos estudantes do 

BC&T. Ficou demonstrado que a maioria dos ingressantes no BC&T eram da cidade de Janaúba 

(cidade onde se encontra o campus Janaúba, e onde funciona o BC&T) e das cidades norte 

mineiras. A Tabela 23 apresenta as cidades com maior número de ingressantes. Dentre elas, foi 

observado que a maioria teve como origem o Norte de Minas Gerais, se comparado a algumas 

cidades brasileiras que também tiveram representantes de ingressantes no BC&T. Janaúba 

deteve o maior número de ingressantes entre 2014 a 2019/02, com 485 matrículas, 

representando 40,58 % do total de ingressantes.  Porteirinha, cidade situada a 39,3 KM de 

Janaúba (DISTÂNCIA...,2020), foi a segunda cidade com maior representação de ingressantes 

no BC&T, com 115 matrículas. A cidade de Montes Claros, cidade vizinha a 133 Km de 

distância (DISTÂNCIA...,2020), possuía 93 matrículas registradas. Várzea da Palma foi a 

quarta cidade com maior representação de estudantes no campus Janaúba (34). 

 

 



135 

 

 

Tabela 23- cidades com maior número de ingressantes no BC&T. 

 
cidade  

Frequência de matrículas Percentual 

Janaúba 485 40,58 

Porteirinha 115 9,62 

Montes Claros 93 7,78 

Várzea da Palma 34 2,84 

Teófilo Otoni 20 1,67 

Belo Horizonte 18 1,5 

Espinosa 16 1,33 

São Paulo 16 1,33 

Taiobeiras 15 1,25 

Januária 14 1,17 

Duque de Caxias 4 0,33 

Palmas de Monte Alto 2 0,16 

Taquaral de Goiás 1 0,08 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020.                      

        

Quanto à origem geográfica dos beneficiários, assim como no resultado desta 

pesquisa, outros autores pesquisados demonstraram que a maioria dos estudantes dos campi 

residia na própria cidade sede do campus e em cidades vizinhas. Mariz (2012), concluiu em 

seus estudos que apenas 9,86% dos estudantes residiam em cidades distantes da cidade sede do 

campus. Dumaresq (2014) descreveu como resultado de sua pesquisa que 68% dos 

beneficiários, estudantes do ensino superior no IF pesquisado, eram da cidade onde se situava 

a universidade, Fortaleza. Já no ensino técnico, 83% dos beneficiários tiveram como origem 

aquela cidade. Os demais eram de outras cidades ou mesmo de outros estados. Estes resultados 

validam o resultado encontrado sobre a origem dos estudantes do campus Janaúba, que 

demonstrou que a maioria dos estudantes (40,58%) tiveram como origem esta própria cidade 

ou cidades próximas. 

Já, Alves (2010), demonstrou que 76% dos bolsistas eram de cidades externas à 

sede do campus, mas tendo como origem o próprio estado do Tocantins, onde se encontrava a 

universidade pesquisada. De acordo Soares (2016), do total de beneficiários, 20,94% residiam 

na cidade sede do campus (Varginha), 79,06% eram de outras cidades e outros estados, e 

53,44% tiveram como origem municípios do Sul de Minas Gerais. Segundo Barbosa (2017), 

dentre os ingressantes das instituições pesquisadas, mais de 60% dos estudantes eram de cidades 

externas às cidades onde se encontravam os campi que frequentavam. Para Borges (2015), 67% 

dos discentes eram de outras cidades externas à cidade onde se encontrava o campus.   
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A Tabela 24 mostra o estado de origem dos beneficiários do PAE matriculados no 

campus Janaúba. Nele, pode-se perceber que dos 276 beneficiários do PAE, 256 eram do estado 

de Minas, representando 92,8% do total de beneficiários do BC&T que tiveram como origem 

este estado. Dentre o universo de estudantes que não foram beneficiados (919), 92,7% tiveram 

como origem Minas Gerais (852).
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Tabela 24- Foi beneficiário do PAE e qual seu Estado de origem.  

  Qual seu Estado de origem? 
Total 

  MG BA GO SP DF ES RN RJ FB TO PA 

Foi beneficiário do 
PAE? 

NÃO 
852 22 2 31 2 4 0 4 1 0 1 919 

92,70% 2,40% 0,20% 3,40% 0,20% 0,40% 0,00% 0,40% 0,10% 0,00% 0,10% 100,00% 

SIM 
256 6 0 10 0 0 1 2 0 1 0 276 

92,80% 2,20% 0,00% 3,60% 0,00% 0,00% 0,40% 0,70% 0,00% 0,40% 0,00% 100,00% 

Total 
1108 28 2 41 2 4 1 6 1 1 1 1195 

92,70% 2,30% 0,20% 3,40% 0,20% 0,30% 0,10% 0,50% 0,10% 0,10% 0,10% 100,00% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
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Na Tabela 25 estão descritas as cidades que possuíam a maior representatividade 

de beneficiários do PAE. Essas cidades foram selecionadas por possuírem mais de 2 

beneficiários. Percebe-se que dentre as 13 cidades, 12 delas eram do estado de Minas Gerais, e 

dentre elas, 8 cidades eram da Região Norte mineira (Janaúba, Porteirinha, Montes Claros, 

Pirapora, Bocaiúva, Várzea da Palma, Januária e Mato Verde). Percebe-se aqui, que novamente 

o Norte de Minas se destacou, desta vez, por possuir o maior quantitativo de beneficiários do 

PAE. A cidade de Janaúba novamente se destacou por possuir o maior quantitativo de 

beneficiários (111), de um total de 485 ingressantes. 

 

Tabela 25- Cidade de origem dos beneficiários do PAE. 

Cidade  
Não foi beneficiário 

do PAE? 
Foi beneficiário do PAE Total 

JANAÚBA/MG 
374 111 485 

40,70% 40,20% 40,60% 

PORTEIRINHA/MG 
85 30 115 

9,20% 10,90% 9,60% 

MONTES CLAROS/MG 
71 22 93 

7,70% 8,00% 7,80% 

PIRAPORA/MG 
7 6 13 

0,80% 2,20% 1,10% 

BOCAIÚVA/MG 
5 5 10 

0,50% 1,80% 0,80% 

VÁRZEA DA PALMA/MG 
29 5 34 

3,20% 1,80% 2,80% 

JANUÁRIA/MG 
11 3 14 

1,20% 1,10% 1,20% 

MATO VERDE/MG 
9 3 12 

1,00% 1,10% 1,00% 

TEÓFILO OTONI/MG 
16 4 20 

1,70% 1,40% 1,70% 

CAPELINHA/MG 
6 3 9 

0,70% 1,10% 0,80% 

CURVELO/MG 
10 3 13 

1,10% 1,10% 1,10% 

GOVERNADOR VALADARES/MG 
1 3 4 

0,10% 1,10% 0,30% 

SÃO PAULO/SP 
11 5 16 

1,20% 1,80% 1,30% 

TOTAL DE INGRESSANTES 
... ... ... 

100,00%   100,00% 100,00% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020.                      

 

A constatação de que os beneficiários da assistência estudantil eram, em sua 

maioria, da Região Norte de Minas, expôs uma realidade vivida pela população dessa região, 

relatada por Ximenes Org. (2016). O autor descreveu que essa região é composta por 
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municípios muito pequenos, com condições semelhantes às mais carentes de parte do Nordeste 

brasileiro. Segundo o autor, mesmo com a percepção de que houve melhora na distribuição de 

renda da região, os indicadores que faziam parte do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, 

como saúde e educação, não receberam aportes suficientes. Ximenes Org. (2016) descreveu 

que a Região Norte mineira, mesmo tendo avançado em alguns setores da economia, ainda 

carecia de ações mais efetivas que contribuíssem para a diminuição das desigualdades nessas 

áreas, com situação diferente do Centro-Sul do Estado.  

Os resultados desta pesquisa no campus Janaúba, e dos autores citados acima, em 

relação à origem dos estudantes nas Instituições Federais de Ensino (IFE), comprovam que as 

políticas públicas de democratização do ensino, com fomento à expansão das universidades 

federais e interiorização dos campi, alcançaram seus objetivos de levar o ensino superior para 

locais estratégicos, para os interiores das regiões do país, como caso específico, o campus de 

Janaúba. Assim também, os resultados mostraram a efetividade da assistência estudantil ao 

beneficiar estudantes da região, próxima ao campus Janaúba. 

As questões de sexo, autodeclaração da cor, modalidade de ingresso e a origem dos 

matriculados não são requisitos analisados que contribuam para o discente ser selecionado para 

receber algum auxílio estudantil através do PAE. Nos Editais de seleção são contemplados 

requisitos que remetem à renda, constituição e bens familiares, de situação de moradia do 

discente e da família e qual a categoria administrativa da instituição de ensino de origem que o 

concorrente cursou (pública ou privada), não sendo este último o requisito principal, mas 

conseguinte aos demais requisitos para o PAE. O próprio PNAES especifica qual grupo será 

atendido pelo programa desenvolvido nas instituições.  Por falta de dados específicos sobre a 

renda de todos os discentes do BC&T, essa análise não pode ser realizada na pesquisa. 

Com relação específica às políticas de reserva de vagas (cotas), Osório (2009, 

p.877) argumenta que as cotas raciais nas universidades favorecem o ingresso de estudantes de 

grupos sociais desprivilegiados de políticas públicas educacionais ao longo da história 

brasileira. Para ele, se não houvesse a criação dessas políticas de cotas, provavelmente não 

haveria oportunidade para esse grupo diante da incapacidade da sociedade de "integrar com 

igualdade de oportunidades" parte desse grupo. Mas, o mesmo autor, ao discutir sobre as 

particularidades e vantagens e desvantagens entre as cotas raciais e as cotas sociais, argumenta 

que as cotas sociais beneficiariam os economicamente pobres na sociedade, seja branco ou 

negro, e indiretamente beneficiariam estudantes negros e de escolas públicas, visto que a 

maioria dos brasileiros se encaixaria no grupo dos negros pobres e que dependem do ensino 

escolar público.  
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Como ficou demonstrado na Tabela 17, a UFVJM aplica em seus processos 

seletivos as modalidades de ingresso que têm como parâmetro o equivalente ao que Osório 

(2009) chama de "cotas sociais", onde os ingressantes por reserva de vagas devam se enquadrar 

nas modalidades estipuladas e descritas nos Editais. As modalidades questionam qual a 

categoria administrativa da instituição de ensino de origem do ensino médio cursada e a renda 

familiar, e concomitante a esses critérios, a raça autodeclarada. As políticas públicas de 

promoção racial existem para fomentar a justiça social e a inclusão da parcela da população que 

necessite de políticas inclusivas e não contribua para a segregação social, como diz Osório 

(2019).  

Os infográficos abaixo são um resumo dos dados tratados neste capítulo.
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      Fonte: elaborado pelo autor, 2020; Pixabay, 2020; Pinterest, 2020; Dreamstime.                    
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INGRESSARAM POR RESERVA DE 
VAGAS 

FORAM BENEFICIÁRIOS DO PAE?  SIM 
                                                                    
NÃO

27,60% 
72,40% 

NÃO 

 

PERCENTUAL DE INGRESSO DO UNIVERSO 
DE ESTUDANTES POR RESERVA 

DE VAGAS 

 

Estado Frequência Percentual

MG 1108 92,72

BA 28 2,34

GO 2 0,17

SP 41 3,43

DF 2 0,17

ES 4 0,33

RN 1 0,08

RJ 6 0,5

FB* 1 0,08

TO 1 0,08

PA 1 0,08

Total 1195 100

ESTADOS COM MAIOR NÚMERO 
DE INGRESSANTES NO BC&T. 

FOI BENEFICIÁRIO DO PAE 
E QUAL A CIDADE DE 

ORIGEM, DENTRE AS QUE 
POSSUEM A MAIOR 

REPRESENTATIVIDADE DE 
BENEFICIÁRIOS DO PAE . 

 NÃO  SIM 
MG 852 MG 256 

 
BA 

22 BA 6 

GO / 
DF 

2 

 
GO / DF 

/ ES /   
FB / PA 

0 

 
SP 

31 SP 10 

 
ES / 
RJ 

4 RJ 2 

 
RN / 
TO 

0 RN / TO 1 

FB / 
PA 

1   

42,20% 
57,8% 

INGRESSOU POR RESERVA DE VAGAS?  

Este resultado demonstra que as políticas inclusivas e de 
democratização de acesso ao ES contribuíram para o ingresso de 
estudantes que se enquadraram em uma das modalidades de 
reservas de vagas, no campus Janaúba. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.  

FOI BENEFICIÁRIO DO PAE E QUAL 
SEU ESTADO DE ORIGEM. 
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CAPÍTULO V 

 

6 – COEFICIENTE DE RENDIMENTO ACADÊMICO - CRA DOS DISCENTES DA 
UFVJM. 

 

O coeficiente de rendimento acadêmico, da UFVJM, é um índice usado para medir 

o desempenho acadêmico dos discentes da universidade. A medição desse índice é feita em 

cada período letivo. Ele é calculado pela média dos pontos obtidos no período letivo avaliado 

considerando o número de créditos e o resultado final da respectiva unidade curricular. O valor 

total que o aluno pode ter é 100 pontos (UFVJM, 2011).  

A análise do desempenho acadêmico foi feita através do Coeficiente de Rendimento 

Acadêmico (CRA), disponível no sistema de gerenciamento acadêmico, da UFVJM – e-campus 

(UFVJM, 2017 d). O CRA “é o índice que mede o desempenho acadêmico do discente em cada 

período letivo”, sendo ele: 
(...) a média ponderada dos pontos obtidos no período letivo, considerado como peso, 
o número de créditos das respectivas disciplinas, calculado pela fórmula:   
 CRA = Σ (RF x CR) 
           Σ CR 
 Em que: 
 CRA = Coeficiente de Rendimento Acadêmico 
 RF = Resultado Final na Disciplina 
 CR = Número de créditos da disciplina. (UFVJM, 2011). 

 
Já para calcular o CRA acumulado, utilizou-se a média ponderada dos pontos em 

todas as disciplinas que os discentes cursaram “seja com aprovação, reprovação, como também 

os aproveitamentos.” (UFVJM, 2011).  

O CRA foi usado neste trabalho como indicador para identificar os impactos do 

PAE no desempenho acadêmico dos beneficiados pelo programa. Foi feita uma análise 

estatística descritiva com base na média das categorias de pesquisa, desvio padrão e o percentis 

dentre estudantes beneficiados, não beneficiados e ex-beneficiados pelo PAE.  

 

6.1 – Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) dos discentes da UFVJM e a sua 

relação com o PAE. 
 

De acordo a Tabela 26, percebeu-se que a média das notas (CRA) dentre as 

matrículas do universo de discentes do BC&T que não foram beneficiados pelo programa foi 

de 40,9, dentre as 919 matrículas. Já entre os beneficiários, a média do CRA encontrada foi de 
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52,0, dentre 276 matrículas. Por meio desses dados é nítido observar que os estudantes que 

receberam benefícios do PAE tinham uma média de desempenho maior que os estudantes que 

não receberam nenhum dos benefícios. Essas médias foram encontradas levando em conta o 

período em que os estudantes cursaram o BC&T, fossem estudantes com o status atual como 

ativos, evadidos e concluintes até o período de 2019/02. 

Tabela 26- Qual a média do CRA entre os beneficiários e não beneficiários. 

Foi beneficiário do PAE? Média Total Desvio padrão 

NÃO 40,9556 919 24,56129 
 

52,0362 276 17,95542 
SIM 

 
43,5148 1195 23,66201 

Total 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

De acordo com as médias descritas na tabela, um dado relevante a ser analisado é o 

desvio padrão. Percebe-se que o valor do desvio padrão dos estudantes beneficiários do 

programa (17,95542) foi menor que o valor encontrado entre as médias dos estudantes não 

beneficiários (24,56129). Esse valor menor demonstra que as médias dos beneficiários foram 

mais homogêneas, e indicaram uma pontuação regular das notas entre esse grupo analisado. 

Essa constatação torna-se um indicativo de que o programa contribuiu, dentro de suas 

possibilidades, para que os beneficiários pudessem ter um bom rendimento nas disciplinas 

estudadas.  

A pesquisa de Souza (2015) mostrou um resultado diferente do resultado desta 

pesquisa no campus Janaúba. A autora ponderou que percebeu uma contribuição da assistência 

estudantil para os discentes, mas não em relação ao desempenho acadêmico deles. Para ela, 

outros fatores, além do fator financeiro, interferiram na aprendizagem dos discentes. 

Na análise dos quartis35, a amostra é dividida em 4 partes iguais. Ao dividir a 

amostra em 4 partes iguais, cabe dizer que o número 25 representa os 25% dos menores valores 

do CRA. O número 50 representa os 50% dos menores valores do CRA. Ele divide o percentil36 

 
35 Quartis “são valores que dividem um conjunto de elementos ordenados em quatro partes iguais, ou seja, cada 

parte contém 25% desses elementos.”. (QUARTIL ... [2020?]). 
36  Já os percentis referem-se “aos noventa e nove valores que separam uma série em 100 partes iguais.” 
(QUARTIL ... [2020?]). 
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entre os 50% dos menores valores e 50% dos maiores valores das amostras. Já o quartil 75 

representa os 75% dos valores de notas constantes no CRA, mostrando a maior nota entre os 

75%. O quartil 100 mostra os 25% das melhores notas dos estudantes, ou seja, a nota mais alta 

dentre todos da amostra.  

A Tabela 27 contém a comparação entre o CRA dos beneficiários do PAE e o CRA 

dos não concorrentes ao PAE usando quartis e desvio padrão. Nela é possível notar que a média 

do CRA dos 276 beneficiários matriculados foi 52,03 pontos.  Os 25% das menores notas, 

representadas no primeiro quartil, têm como a nota máxima 39,15 pontos. Nota-se que 75 % 

dos alunos tem 66,17 pontos como a maior nota, representadas no terceiro quartil. Levando em 

consideração que a nota máxima deve ser 100,00 pontos, esse valor de 66,17 é uma pontuação 

baixa para ser a máxima dentre 75% desse grupo de estudantes. Os 25% das maiores notas, no 

quartil 100, tem como pontuação máxima o valor 87,10.  

Analisando agora o CRA dos não concorrentes ao PAE (não concorreram pelos 

editais divulgados, e por isso não puderam participar da seleção), percebe-se que a média das 

notas do CRA desse grupo de estudantes foi 37,98. Essa média é menor que a média do CRA 

dos beneficiários do PAE, com uma diferença de 14,05 pontos. Como desvio padrão, esse grupo 

apresentou variação média de 24,95, demonstrando uma variação considerável entre as notas 

dos estudantes deste grupo. 

Em relação aos quartis, ficou demonstrado que nesse grupo os 25% das menores 

notas apresentadas no CRA (representadas no primeiro quartil) tiveram como nota máxima 

20,20 pontos. Os 50% dos estudantes tiveram como nota máxima 36,00 (segundo quartil). Os 

75% dos estudantes tiveram 59,48 pontos (terceiro quartil). Este valor da nota mais alta do CRA 

dentre 75% dos estudantes desse grupo no BC&T mostrou que a maioria está com notas baixas. 

Este valor ainda consegue ser menor que o valor dos 75% dos beneficiários do PAE. Já os 25% 

dos estudantes com as maiores notas apresentaram 93,00 pontos como a maior nota. Esse valor 

é 5,9 pontos maior que a maior nota entre os beneficiários do PAE.   
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Tabela 27- Comparação entre o CRA dos beneficiários do PAE e o CRA dos não concorrentes ao PAE usando 
quartis e desvio padrão.  

 Beneficiários do PAE   Não concorrentes ao PAE 

Frequência   276 Frequência   520 

Média 52,0362 Média   37,979615 
      

Desvio padrão 17,95542 Desvio padrão 24,95393 

Quartil 

25 39,15   25 20,2 
       

50 55,15   50 36 
   Quartil   

75 66,175   75 59,475 
       

100 87,1   100 93 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

                                 

A Tabela 28 mostra a comparação entre o CRA dos beneficiários do PAE e o CRA 

dos  estudantes concorrentes ao PAE que não foram beneficiados, usando quartis e desvio 

padrão Observa-se que a média das notas do grupo dos concorrentes não beneficiados foi de 

44,83. A variação do desvio padrão apresentada foi de 23,51 de desvio, uma variação menor 

que a variação do desvio padrão dos não concorrentes ao PAE, mas ainda maior que a variação 

encontrada entre os beneficiários. No primeiro quartil desse grupo, a nota máxima encontrada 

foi 28,20 pontos. No segundo quartil (50% das menores notas da amostra) a pontuação 

encontrada foi 46,20. No terceiro quartil foi encontrada a pontuação de 65,20, o que significa 

que os 75% das notas tiveram como maior nota 65,20 pontos. E os 25% das maiores notas 

(quarto quartil) mostraram que a maior pontuação foi 92,50. 

Quando se compara estes resultados com os resultados dos beneficiários, percebe-

se que a média dos beneficiários também foi superior à média dos concorrentes não 

beneficiários, 52,03 pontos e 44,83 respectivamente. E assim, percebe-se ainda a superioridade 

das notas do grupo dos beneficiários também em relação aos três (03) primeiros quartis. Já na 

maior nota apresentada entre os dois grupos, no quarto (4º) quartil, o grupo dos concorrentes 

não beneficiados apresentou a maior nota (92,5). 
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Tabela 28- Comparação entre o CRA dos beneficiários do PAE e o CRA dos concorrentes ao PAE que não 
foram beneficiados, usando quartis e desvio padrão. 

Beneficiários do PAE Concorrentes ao PAE que não foram beneficiados 

Frequência   276 Frequência   399 

Média   52,0362 Média 44,834085 
     

23,5110311 
Desvio padrão 17,95542 Desvio padrão 

Quartil 

25 39,15 

Quartil 

25 28,2 
    

46,2 
50 55,15 50 

    
 

65,2 75 66,175 75 
     

 
92,5 100 87,1 100 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

Comparando-se os resultados entres os grupos, percebe-se que o grupo dos 

beneficiários possuía a maior média entre as notas do CRA (52,04). Quanto ao desvio padrão, 

a variação média das notas entre os beneficiários do PAE mostrou-se mais regular do que dos 

outros dois grupos analisados. A variação apresentada foi de 17,96 e, quanto mais próximo de 

zero (0) mais regularidade nas medidas existe entre as amostras analisadas daquele grupo. 

Os beneficiários do PAE ainda estão em vantagem, com as maiores notas, em 

comparação aos outros dois grupos, nos três primeiros quartis. Porém, comparando os 25% dos 

estudantes com as maiores notas entre os três grupos, percebe-se que essa vantagem dos 

beneficiários não se aplicou a esse quarto quartil. A maior nota apresentada no quarto quartil 

foi dos não concorrentes ao PAE (93,00). O grupo dos concorrentes ao PAE, e que não foram 

beneficiados, ficou com a segunda maior nota (92,5), e os beneficiários tiveram como maior 

nota registrada 87,10, sendo 5,9 pontos atrás da maior nota do grupo dos não concorrentes. 

O grupo dos beneficiários demonstrou, no geral, superioridade do CRA diante dos 

outros grupos. Como demonstrado, este grupo teve melhores notas nos primeiros 3 quartis 

quando foi comparado aos dois outros grupos de estudantes analisados. Este grupo possui 

médias mais uniformes que os não beneficiários, como demonstrado através da análise do 

desvio padrão, registrando uma variação de 17,95 pontos. 
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A exceção apresentada no quarto quartil (100) foi a nota máxima do CRA desse 

grupo sendo menor que as notas máximas dos outros dois grupos, comparados. A dificuldade 

em obter uma nota alta, próximo da máxima estipulada, pode ser explicada quando se observa 

que o grupo dos estudantes beneficiários era formado por estudantes vulneráveis 

socioeconomicamente. A maioria dos beneficiários fazia parte dos grupos de pardos e negros, 

um grupo com as menores rendas per capta do país, e historicamente excluídos de políticas 

públicas educacionais.  

Segundo uma pesquisa realizada pela Diretoria de Acompanhamento dos 

Programas de Assistência Estudantil (DAP), da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Proest), da 

Universidade Federal de Tocantins (UFT), foi apontado que a assistência estudantil ofertada 

pela universidade contribuiu para o rendimento acadêmico dos beneficiados amparados por 

umas das bolsas disponibilizadas. Segundo os resultados da pesquisa, 50,5% dos beneficiários 

disseram que o recebimento do auxílio financeiro contribuiu para a melhoria do seu 

desempenho acadêmico. Outros 39,1% disseram que o auxílio financeiro contribuiu em partes 

para o seu desempenho. Ademais, 96,3% dos pesquisados reafirmaram a importância da bolsa, 

dizendo que se não a recebessem os seus rendimentos acadêmicos ficariam prejudicados 

(LIMA, 2017). 

Assim como o resultado da pesquisa da UFT demonstrou a importância e 

contribuição da assistência estudantil para o desempenho acadêmico do estudante vulnerável 

socioeconomicamente, o resultado desta pesquisa realizada no campus Janaúba demonstrou que 

os beneficiários do PAE tiveram melhores desempenhos, no CRA, do que os estudantes que 

não foram beneficiados. Assim, é possível atribuir ao PAE uma parcela da contribuição para o 

desempenho acadêmico dos beneficiários. 

Esse resultado torna-se oportuno para o BC&T, inferindo-se que, provavelmente, 

contribuirá para a redução das taxas de evasão e retenção, quando for a nota o fator responsável 

por isso. Compreendeu-se que os estudantes aproveitaram os auxílios para investimentos na sua 

educação. Esse fato contribui para creditar ao PNAES a promoção da inclusão social dos 

estudantes por meio da educação, como apregoa o objetivo IV do PNAES, contribuindo para a 

efetividade do PAE no BC&T. 

De acordo metaestudo realizado, 6 trabalhos científicos discutiram a relevância da 

política de assistência estudantil desenvolvida pela IFE para a melhora no desempenho 

acadêmico do estudante. Dentre eles, 2 trabalhos ressaltaram a contribuição da assistência 

estudantil para desempenho acadêmico, 2 trabalhos concluíram que a contribuição foi parcial, 
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e 2 trabalhos não conseguiram encontrar correlação entre o recebimento dos benefícios e uma 

contribuição para a melhora no desempenho acadêmico. 

Assim, correspondendo ao resultado acima apresentado, Palavezzini e Nogueira 

(2014), direcionando sua pesquisa para uma instituição estadual de ensino superior, ressaltaram 

a contribuição da assistência estudantil para a melhora no desempenho acadêmico dos 

estudantes. Para os beneficiários pesquisados, os auxílios recebidos oportunizaram a eles 

envolverem-se em atividades extraclasse, como: esportes, eventos científicos, de pesquisa e 

extensão, por exemplo. A mesma relação de contribuição para o desempenho dos estudantes foi 

percebida por Macedo (2015) em suas pesquisas. 

Os resultados encontrados por Braga (2017) e Silva (2019) foram diferentes dos 

resultados da pesquisa no campus Janaúba, já que os autores concluíram que a contribuição da 

assistência estudantil para o desempenho dos estudantes foi parcial. Braga (2017) compreende 

que a contribuição da assistência aos estudantes foi parcial, ao serem comparados os 

desempenhos em cursos de áreas diferentes. A autora analisou dados das notas dos discentes 

em alguns cursos e evidenciou que 68,2% dos beneficiários tinham um rendimento maior que 

a média estabelecida (50%), e que os não beneficiários detiveram um rendimento ainda maior 

que os beneficiários (76,29%). De acordo a autora, o fato de 68,2% dos beneficiários terem 

rendimento acima da média, mostrou que os auxílios financeiros contribuíram para um bom 

desempenho acadêmico deles.  

Silva (2019) considerou que a assistência estudantil colaborou com o desempenho 

acadêmico dos estudantes analisados, porém, de forma mediana, segundo a autora. Demonstrou 

que o desempenho chegou a ser superior ao dos não beneficiados pelo auxílio. A autora 

salientou que o desempenho baixo foi percebido entre estudantes dos cursos de engenharia, 

exatas e tecnologias, demonstrando até um desempenho menor do que a média necessária para 

serem aprovados.  

A estrutura curricular do campus Janaúba também oferece um curso de ciências 

exatas, com enfoque em Engenharias. Assim como os estudantes destas áreas obtiveram médias 

baixas, segundo a pesquisa de Silva (2019), as médias apresentadas pela pesquisa em Janaúba 

também se mostraram baixas, em relação à média necessária para aprovação dos estudantes 

(60%). 

Já Andrade e Teixeira (2017, p. 520) não encontraram uma relação entre 

recebimento de benefícios estudantis e melhora no desempenho acadêmico. O resultado das 

autoras não condiz com o resultado encontrado nesta pesquisa no BC&T. Os autores usaram 
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como parâmetro para a pesquisa as notas médias conquistadas pelos estudantes. Elas declararam 

em sua pesquisa que os resultados encontrados mostraram “poucas ou baixas correlações com 

as variáveis do estudo” que justificasse afirmar que a assistência ao estudante contribuiu para 

seu desempenho acadêmico. Os autores  justificaram o resultado dizendo que usar a nota média 

do curso como parâmetro para a avaliação do desempenho não era um bom indicador. Elas 

justificaram essa colocação mencionando que os métodos avaliativos e pedagógicos de cada 

professor, curso e disciplina mostraram-se diferentes. Eles consideram que outras variáveis 

fossem consideradas ao analisar o desempenho dos estudantes universitários. Assim também 

Soares (2016) apontou em sua pesquisa na UFV – campus Varginha, que mais da metade dos 

beneficiários possuíam coeficiente de rendimento abaixo da média mínima exigida para a 

diplomação. 

É pertinente compreender que, para se obter um rendimento acadêmico satisfatório, 

não se deve delegar apenas ao estudante a responsabilidade pelo seu desempenho. De acordo 

Del Giúdice (2013), foi apontado como fatores que contribuíram para melhora do desempenho 

acadêmico, dos estudantes pesquisados na Universidade Federal de Viçosa (UFV), o esforço 

dos estudantes, o benefício estudantil e também o apoio acadêmico-pedagógico que receberam 

em matérias nas quais os estudantes tinham deficiência de conhecimento. 

Para Costa (2016), existem outros fatores que devem ser avaliados, além da 

capacidade do estudante. Para o autor, para alcançar um desempenho satisfatório é necessário 

conhecer esses outros fatores que possam interferir no desempenho. Ele citou como exemplo, 

fatores internos e externos à universidade. O autor apontou que esses fatores estão relacionados 

a professores e a alunos, aos currículos, às instituições e ao contexto vivenciado. Podem ser 

fatores de ordem pedagógica, social, cultural, econômica e mesmo de adaptação do aluno ao 

curso.  

Sobre fatores externos ou internos, de ordem psicológica ou pedagógica, que 

venham a interferir no desempenho acadêmico dos estudantes do BC&T, a PROACE oferta aos 

estudantes atendimento psicológico e pedagógico, como parte da Política de Assistência 

Estudantil, da UFVJM. Essa oferta é dissociada da assistência estudantil oferecida pelo PAE, 

que é especificamente um programa de auxílio financeiro. Porém essas assistências psicológica 

e pedagógica não estão presentes em todos os campi. A PROACE disponibiliza para os 

estudantes do campus Janaúba apenas o atendimento psicológico. A profissional da psicologia 

no campus ainda se reveza para atender não apenas os estudantes, mas toda a comunidade 

acadêmica que venha a precisar de um acompanhamento psicológico.  
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Ao final deste capítulo foi representado um infográfico que ilustra com gráfico o 

que foi descrito neste tópico. 

 

6. 2– Modalidade de ingresso no BC&T por meio de reserva de vagas e o CRA. 

 

Neste tópico foi analisada a forma de ingresso dos estudantes do BC&T, por meio 

de reserva de vagas ou por ampla concorrência. O foco da pesquisa foi a análise do CRA desses 

estudantes, buscando uma correlação entre o desempenho acadêmico e a situação de entrada no 

BC&T. Mais adiante foi analisado o CRA dos estudantes ingressantes por reserva de vagas ou 

ampla concorrência e a relação com o recebimento dos benefícios do PAE. 

Como demonstra a Tabela 29, a média do CRA dos estudantes que entraram por 

ampla concorrência era um pouco menor do que a média dos estudantes ingressantes por reserva 

de vagas. Além do número de estudantes ingressantes através do sistema de reserva de vagas 

ser menor, o desvio padrão indicava que as médias desse grupo eram mais uniformes do que as 

médias dos ingressantes por ampla concorrência. 

Tabela 29 -Forma de ingresso no BC&T: Foi por reserva de vagas? Média do CRA e desvio padrão. 

Ingressou por reserva de 
vagas? 

Média Frequência Desvio padrão 

NÃO 43,1896 691 24,10981 
 

SIM 
 

43,9607 
 

504 
 

23,05026 
 

Total 
 

43,5148 
 

1195 
 

23,66201 
Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

Através da análise das Tabelas 30 e 31, percebe-se que, mesmo a média do CRA 

dos ingressantes por ampla concorrência ter sido menor que a média do CRA dos ingressantes 

por reserva de vagas, as notas máximas daquele grupo, representadas nos 2º (50), 3º (75) e 4º 

(100) quartis, eram pouco maiores que as notas máximas do grupo de quem ingressou por 

reserva de vagas. Essa distinção demonstra que os estudantes ingressantes por ampla 

concorrência, mesmo com notas desfavoráveis aos evadidos, ainda tinham notas máximas 

maiores que os estudantes ingressantes por reserva de vagas. 
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Tabela 30 -Ingressantes por reserva de vagas X 
CRA, e análise do quartis. 

frequência 504 

média 43,9607 
 

desvio padrão 
 

23,05026 

Percentis 

 
25 

 
28,0500 

 
50 

 
44,2000 

 
75 

 
63,5500 

 
100 

 
92,5000 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

Tabela 31- Ingressantes por ampla concorrência X 
CRA, e análise do quartis. 

frequência 691 

média 43,1896 
 

desvio padrão 
 

24,10981 

Percentis 

 
25 

 
26,2000 

 
50 

 
44,5000 

 
75 

 
64,7000 

 
100 

 
93,0000 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

As tabelas abaixo (32, 33 e 34) evidenciam a forma de ingresso dos estudantes do 

BC&T e a correlação que esses alunos mantiveram com o PAE. Percebe-se que o grupo dos 

ingressantes por reserva de vagas (SIM), Tabela 32, e que no percurso acadêmico foram 

beneficiários do PAE, detiveram as maiores médias no CRA (49,633094), em comparação com 

os grupos que também ingressaram por reserva de vagas, representados nas Tabelas 33 

(46,324742) e 34 (36,667836). O desvio padrão mostrou que as notas foram uniformes entre os 

estudantes do grupo dos cotistas beneficiários, e mais uniformes que os demais grupos 

analisados. Nota-se ainda que este grupo era menor, dentre os ingressantes por reserva de vagas, 

sendo que 139 beneficiários do PAE entraram por reserva de vagas.  

A maioria dos ingressantes por reserva de vagas participou de um dos processos de 

seleção do PAE. Foram 333 participantes, sendo que destes, 139 foram efetivamente 

beneficiados. A maioria dos beneficiários do programa ingressou pelo sistema de reserva de 

vagas, foram 139 diante de 137 ingressantes que entraram por ampla concorrência. Mas um 

dado a ser destacado é que, dos 399 concorrentes aos benefícios do PAE, mas que não foram 

contemplados em nenhum momento, quase a metade, 194 participantes, ingressaram pelo 

sistema de reserva de vagas. Esse dado mostra-se um indicativo de que a política de assistência 

estudantil, por meio da assistência pecuniária, deveria ser ampliada ou melhor gerida, na 

intenção de atender a essa demanda de ingressantes cotistas e que solicitam os benefícios 

estudantis da universidade.  

Um outro dado a ser apontado é que, dentre esses três grupos, os cotistas, dentre os 

grupos dos que não foram beneficiados, tiveram as médias do CRA menores que as médias do 

grupo dos beneficiários do PAE. A média do CRA dos cotistas não participantes das seleções 
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do PAE foi de 36,67, a média do CRA dos concorrentes ao PAE, mas não foram beneficiados, 

foi de 46,32 e o CRA dos cotistas beneficiários do PAE foi de 49,63. 

Tabela 32 - Forma de ingresso dos beneficiários 
do PAE, e CRA. 

Ingressou 
por 

reserva 
de 

vagas? 

Média Frequência 
Desvio 
padrão 

NÃO 54,474453 137 16,743941 

SIM 49,633094 139 18,826655 

Total 52,036232 276 17,955421 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

Tabela 33- Forma de ingresso dos concorrentes 
aos benefícios do PAE não contemplados, e 
CRA. 

Ingressou 
por 

reserva 
de 

vagas? 

Média Frequência 
Desvio 
padrão 

NÃO 43,423415 205 24,134723 

SIM 46,324742 194 22,800777 

Total 44,834085 399 23,511031 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante dos dados anteriormente expostos, ao considerar que o propósito do PAE é 

favorecer ao estudante vulnerável socioeconomicamente a redução da retenção, favorecer a 

permanência e conclusão do curso, infere-se então, que a assistência estudantil contribuiu para 

que os cotistas beneficiários do PAE pudessem ter tido bom desempenho do CRA, visto o bom 

desempenho desse grupo diante dos demais grupos analisados. Os beneficiários tiveram a 

média, até mais alta, que os demais grupos analisados. 

Tabela 34- Forma de ingresso dos não participantes 

das seleções do PAE, e o CRA. 

Ingressou 

por 

reserva de 

vagas? 

Média Frequência 
Desvio 

padrão 

NÃO 38,62235 349 25,108469 

SIM 36,667836 171 24,656548 

Total 37,979615 520 24,95393 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
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52,04 
44,83 

28,20 

46,20 

65,20 

92,50 

39,15 

55,15 
66,18 

87,10 

quartis quartis 

100 75 75 50 25 50 25 

Beneficiário do PAE 

Comparação entre o CRA dos beneficiários do PAE e o 
CRA dos concorrentes ao PAE que não foram 
beneficiados, usando quartis e desvio padrão. 

Concorrentes ao PAE que 
não foram beneficiados 

M
éd

ia
 

M
éd

ia
 

100 

52,04 

37,98 

20,20 

36,00 

59,48 

93,00 

39,15 

55,15 
66,18 

87,10 

quartis quartis 

100 75 75 50 25 50 25 

Comparação entre o CRA dos beneficiários do PAE e o CRA dos 
não concorrentes ao PAE usando quartis e desvio padrão. 

Não concorrentes ao PAE Beneficiário do PAE 

COEFICIENTE DE RENDIMENTO ACADÊMICO 
(CRA) DOS DISCENTES DA UFVJM E A SUA 

RELAÇÃO COM O PAE 

Quartis 
“são 

valores que 
dividem um 
conjunto de 
elementos 
ordenados 
em quatro 

partes 
iguais, ou 
seja, cada 

parte 
contém 

25% desses 
elementos.”

. 
(QUARTIL

 ... 
[2020?]). 

As MÉDIAS 
referem-se às 

média das 
notas do  

(CRA) dentre 
as matrículas 

do universo de 
discentes do 

BC&T. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.  
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CAPÍTULO VI 

 

7 -EVASÃO NO BC&T CAMPUS JANAÚBA:  FORMAS DE INGRESSO, NÚMERO 
DE MATRICULADOS, VAGAS OCIOSAS E EVASÃO DO CURSO. 

 

7.1 – Distribuição de vagas e formas de ingresso no BC&T. 

 

A forma de ingresso no curso Bacharelado de Ciência e Tecnologia (BC&T), no 

IECT, campus Janaúba, dá-se de acordo com a orientação da Resolução nº. 11, de 11 de abril 

de 2019. Assim também acontece com o ingresso nos demais cursos oferecidos pela UFVJM, 

nos seus outros campi. As formas de ingresso, de acordo o artigo 12 da Resolução, são: 

 
I – Processo Seletivo; 
II – Transferência entre Campi para cursos de graduação com habilitação idêntica ou 
permuta; 
III – Processo Seletivo/Vagas Remanescentes; 
IV – Programas de Convênio; 
V – Transferência ex officio (UFVJM, 2019d).  

 
Existem duas formas de seleção pelo processo seletivo (I): o Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU), que utiliza como critérios de seleção dos candidatos às vagas no BC&T as 

provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e o Sistema de Avaliação Seriada (SASI). 

Este último processo avalia o conhecimento dos alunos que terminam cada série do Ensino 

Médio. Após a conclusão deste processo no Ensino Médio, o aluno é selecionado por meio da 

avaliação das médias das notas obtidas no SASI, em cada série (UFVJM, 2019e). 

No primeiro semestre de seleção, 50% das vagas são vinculadas ao SiSU, e as outras 

50% são vinculadas ao outro processo seletivo da UFVJM, o SASI. Já para ingresso no segundo 

semestre, acontece outro processo seletivo para ingresso no BC&T, agora disponibilizando 100% 

das vagas ofertadas para o ingresso, e por meio apenas do SiSU (UFVJM, 2019f). A forma com 

maior entrada de alunos, é por processo seletivo (UFVJM, 2019e). 

O processo seletivo para ingresso pelas vagas remanescentes dar-se-á 

semestralmente e por meio de Edital específico. Para concorrer a essas vagas, o candidato deve 

ser estudante da UFVJM que queira mudar de curso. Também é direcionado a estudantes de 

outra instituição, pública ou privada, e aos portadores de diploma de curso superior que queiram 

cursar outra graduação (UFVJM, 2019d). As vagas que não foram preenchidas nos semestres 

anteriores somam-se e são reofertadas para o próximo processo seletivo. Os processos 

utilizados são: Transferência entre campi e/ou Permuta, Reopção de curso e Transferência 
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externa, Obtenção de novo título. O processo ocorre por meio de Editais específicos (UFVJM, 

[entre 2012 e 2018]); BARBOSA, 2020; PINHEIRO, 2020). 

Segundo Pinheiro (2020), do ano de 2014/01 até o ano de 2018/02 foram ofertadas 

200 vagas para o primeiro ingresso no BC&T, em cada semestre letivo, por meio do SASI e 

SiSU. A partir do ano de 2019/01, após estudos de viabilidade, por parte da coordenação do 

BC&T, foi solicitada a redução do número de vagas a serem ofertadas para ingresso no curso. 

De 200 vagas em cada semestre, o BC&T passou a ofertar 120 vagas em cada semestre. Essa 

redução deveu-se à falta de estrutura física no espaço onde funcionava o IECT entre os anos de 

2014 e 2018, pois não comportaria um número grande de estudantes, já que também o espaço 

era destinado aos demais cursos ofertados pelo IECT. Já as Vagas Remanescentes 

disponibilizadas para o BC&T foram reduzidas a partir do 2º semestre de 2016, também devido 

à falta de infraestrutura no prédio. As Vagas Remanescentes não foram mais disponibilizadas 

em seu todo, somadas as vagas que sobraram do SASI, SiSU e vacância de vagas37, mas apenas 

uma porcentagem delas (UFVJM, 2019f; UFVJM, [entre 2012 e 2018]; BARBOSA, 2020; 

PINHEIRO, 2020)  

As vagas para ingresso são distribuídas segundo grupos. Têm o grupo que ingressa 

pela ampla concorrência (sem reserva de vagas) e o grupo que ingressa por reserva de vagas. A 

UFVJM, por meio da Lei 12.711/2012, do Decreto nº 7.824/2012 e das Portarias Normativas 

nº 18/2012 e nº 1.117/2018, adota a reserva de vagas para todos os seus cursos. Essa reserva é 

estipulada em 50% das vagas para discentes advindos de escolas públicas.  

A seguir o quadro 03 mostra como procede a distribuição das vagas reservadas, 

sendo subdividida em oito (8) grupos (UFVJM, [entre 2012 e 2018]): 

 
37 Dá-se por transferências, desistências formais e desligamentos (UFVJM, 2019d). 
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Quadro 03- Distribuição das vagas reservadas. 

Grupo Quem pode concorrer a uma vaga neste Grupo 

L1 
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 ((um e meio) salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

L2 
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 ((um e meio) salário mínimo e que tenham cursado integralmente 
o ensino médio em escolas públicas. 

L5 
Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas. 

L6 
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

L9 
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 (um e meio) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas. 

L10 
Candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda 
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 ((um e meio) salário mínimo e que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

L13 
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas. 

L14 
Candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 
independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas. 

Fonte: UFVJM, [entre 2012 e 2018]). Adaptado. 

 

Através da observação da tabela 35, podem-se visualizar os números de vagas 

ofertadas para o BC&T, o número de vagas preenchidas (ingressantes), o Percentual de vagas 

preenchidas e o número de vagas ociosas, divididos por semestres. Percebe-se que os anos de 

2014 e 2015, nos seus primeiros semestres, foram os períodos em que mais ingressaram 

estudantes. Percebe-se também que, o maior número de ingressos se deu no primeiro semestre 

de seleção, de cada ano. Os processos seletivos utilizados para ingresso foram através dos SASI, 

SiSU e Vagas Remanescentes. A soma das vagas, dispostas na tabela, demonstram as somas das 

vagas disponibilizadas através destes 3 processos seletivos. 

Os dados constantes na Tabela 35 demonstraram que o ano de 2014/01 teve 84% 

do número de vagas ofertadas preenchidas. De 2014/02 em diante o número de ingressantes foi 

diminuindo, com algumas oscilações no quantitativo. No segundo semestre de 2014 e 2015 a 

entrada de estudantes também foi baixa, 49,35% e 26,33% respectivamente, mas seguiu um 
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processo de demanda que se mostrou frequentemente baixo para o segundo semestre, também 

observado nos outros períodos  O percentual de ingressantes em 2016/01 (55,21%), sugere um 

aumento no número de ingressantes naquele período, comparando-se a 2015/02, porém o que 

aconteceu foi uma diminuição na disponibilização de vagas remanescentes para o campus 

Janaúba. (UFVJM, 2019f; UFVJM, [entre 2012 e 2018]; BARBOSA, 2020; PINHEIRO, 2020). 

O número baixo de ingressantes foi mais percebido a partir de 2016/02 (82). O período de 

2019/02 foi o período onde se registrou o menor percentual de ingressantes/vagas (5,89%). Isso 

se deveu ao grande número de vagas disponibilizadas para as vagas remanescentes. Naquele 

período, o BC&T já estava funcionando em sede própria (UFVJM, 2019a; UFVJM, 2019f; 

UFVJM, [entre 2012 e 2018]; BARBOSA, 2020; PINHEIRO, 2020). Os dados mostraram que 

das 3903 vagas ofertadas para ingresso no BC&T, do ano de 2014 até o ano de 2019, através 

do SASI, SiSU e Vagas Remanescentes, foram preenchidas apenas 1195 vagas, restando 3.025 

vagas sem serem preenchidas, o que equivale a 30,61% do total de vagas ofertadas. 

 O período em que se observou a menor percentagem de vagas ociosas foi no 

período de 2014/01, com 32 de vagas ociosas. Aquele período foi o primeiro ano de 

funcionamento do BC&T e houve um número expressivo de ingressantes. A diminuição no 

número de vagas ofertadas a partir de 2016/01 (Vagas Remanescentes) e 2019/01 (SiSU e SASI) 

não foi capaz de interferir na redução no número de vagas ociosas. O total de ingressantes no 

BC&T, entre 2014/01 a 2019/02 foi menos da metade do número total de vagas ofertadas. 

As vagas remanescentes foram sendo reofertadas ao longo dos semestres, mas 

poucos eram os ingressantes por essa modalidade. Somadas às vagas do SiSU e SASI, percebe-

se maior número de vagas do que de ingressantes, como em 2015/02, onde foram ofertadas 414 

vagas, ingressaram apenas 109 estudantes, e ainda sobraram 381 vagas, chamadas de 

remanescentes, para serem somadas ao próximo semestre (o que não aconteceu, porque foi 

diminuído o número de vagas remanescentes a partir de 2016/01).  

Nesse sentido, com base nos dados da Tabela 10, ficou evidente a ociosidade de 

vagas no BC&T. Esses dados que demonstraram essa ociosidade de vagas no BC&T, no campus 

Janaúba, abrem precedentes para questionamentos sobre o motivo de os egressos do Ensino 

Médio ou mesmo os interessados em cursar o ensino superior não ingressarem no BC&T.
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Tabela 35- Percentual entre o nº de vagas ofertadas e o nº de vagas preenchidas no BC&T. 

Período por 
semestre  

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Período por 
semestre  

2014/01 2014/02 2015/01 2015/02 2016/01 2016/02 2017/01 2017/02 2018/01 2018/02 2019/01 2019/02 Total 

Nº de vagas 
disponibilizadas.  

200 231 357 414 230 240 230 230 290 230 250 1.001 3.903 

Nº de ingressantes.  168 114 177 109 127 82 86 58 92 57 66 59 1195 

Percentual de vagas 
preenchidas. 

84,00% 49,35% 49,58% 26,33% 55,21% 34,17% 37,39% 25,22|% 31,72% 24,47% 26,64% 5,89% 30,61% 

Nº de vagas 
ociosas. 

32 157 214 381 547 748 742 825 829 872 801 717 717 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020.   
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Uma pesquisa realizada por Aguiar (2018) tentou responder a esse questionamento, 

assim como a outros problemas que afetam o IECT, campus Janaúba, incluindo o BC&T. A 

autora ponderou que havia um grande número de vagas ociosas, e que isso se devia à oferta de 

um grande número de vagas frente a já observada baixa no número de matrículas de ingresso 

no curso.  

Ao discutirem sobre o Reuni e expansão das vagas nas universidades, Lima e 

Machado (2016) estimaram que o número ocioso de vagas observado nas IES poderia ter dois 

fatores concorrentes, que se contradiziam aos objetivos que fundamentam a expansão 

universitária “o não preenchimento de todas as vagas oferecidas pelos cursos e a evasão 

discente". Para elas, esse é "um problema que não é novo, mas que apresenta facetas originais, 

que demandam investigação aprofundada" (LIMA; MACHADO, 2016, p. 404). 

Aguiar (2018) apresentou em seus estudos outros fatores que poderiam influenciar 

para o grande número de vagas que não são preenchidas no BC&T. Dentre as causas 

argumentadas estava o fato de a cidade de Janaúba contabilizar, até o ano de 2018, vinte e duas 

outras instituições de ensino superior no município, na sua maioria IES privadas. Em pesquisa 

direta a estudantes que não confirmaram suas matrículas, sendo estas posteriormente canceladas, 

os estudantes apontaram como motivo para a desistência da matrícula a possibilidade de estudar 

o mesmo curso em outros campi da universidade. Também apontaram como motivos para não 

cursarem o BC&T a distância da cidade de origem, o horário integral de funcionamento do 

curso e a não identificação com ele. Esses fatores apresentam-se como alguns dos motivos para 

que as vagas ofertadas do BC&T não sejam, em grande parte, preenchidas (AGUIAR, 2018). 

Dificuldades financeiras também foram apontadas pelos discentes na pesquisa de 

Aguiar (2018) como fator que contribuiu para pensarem em abandonar o curso. Tentando sanar 

este problema, em apoio a estudantes com dificuldades financeiras, a UFVJM possui o PAE, 

como programa de assistência financeira ao estudante vulnerável socioeconomicamente. 

Os resultados obtidos pela V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e 

Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES – 2018 (ANDIFES, 2019), junto a estudantes das 

IFES brasileiras, corroboram com os dados obtidos por Aguiar (2018) em sua pesquisa. De 

acordo com a V Pesquisa, mais da metade dos estudantes pesquisados já cogitaram abandonar 

o curso que faziam. As razões apontadas são diversas, mas chama a atenção que 32,8% 

indicaram as dificuldades financeiras e 23,6% indicaram as dificuldades em conciliar trabalho 

e estudo como possíveis razões que os levariam a abandonar o curso que estudam. Outras razões 

como, o nível de exigência acadêmico, problemas de saúde, dificuldade do próprio campo 

profissional, a insatisfação com a qualidade do curso, problemas familiares, problemas com 
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discriminações e bullying também foram alguns apontamentos feitos pelos pesquisados 

(FONAPRACE, 2018). 

         A ociosidade no número de vagas nas IES brasileiras também foi percebida no 

Censo da Educação Superior (2019), realizado em 2018. Nesse Censo, contabilizaram-se 

13.529.101 vagas que foram ofertadas pelas IES, incluindo públicas e privadas. Deste número, 

apenas 3.445.935 vagas foram ocupadas, e um percentual de 74,53% de vagas ficaram ociosas, 

em relação ao número de vagas que foram ofertadas (INEP, 2019). Contabilizados os 

ingressantes de 2018 e os estudantes já matriculados nas IES, ao todo tinham 8.450.755 

estudantes matriculados no ensino superior no ano de 2018. 

Foram ofertadas 835.569 vagas na rede pública de ensino superior em 2018, e 

somente 580.936 vagas foram preenchidas. No ensino público federal, a mesma categoria 

administrativa do BC&T, segundo o Censo, foram ofertadas 468.861 vagas, e apenas 362.005 

foram preenchidas por novos ingressantes, ou seja, 22,79 % das vagas não foram preenchidas 

(INEP, 2019). 

Em comparação ao coeficiente do número de vagas ociosas no ensino público 

federal divulgado pelo censo, percebe-se que a porcentagem de vagas ociosas no BC&T supera, 

e muito, o coeficiente apontado no censo. Das 3.903 vagas ofertadas entre os anos de 2014 a 

2019, apenas 1195 foram preenchidas. O quantitativo de ingressantes representou apenas 30,61% 

do total das vagas ofertadas, e que foram preenchidas.  Os dados apresentados sustentam que 

o problema de vagas ociosas não é uma realidade vivida apenas pelo IECT, mas apresenta-se 

como um problema presente na educação superior nacional como um todo. 
 

7.2 – Matrícula dos estudantes ingressantes no BC&T e sua relação com o recebimento 
dos benefícios concedidos pelo PAE. 
      

O número de ingressantes no BC&T, entre os anos de 2014 a 2019, foi de 1195 

matrículas. Deste total, 261 estudantes foram beneficiários do Programa de Assistência 

Estudantil (PAE), oferecido pela PROACE. Quando se contabiliza o número de beneficiários 

por matrícula, e contando os estudantes que reingressaram com uma nova matrícula, o número 

de beneficiários passou a ser de 276 matrículas beneficiadas. 

   Segundo os resultados dos dados levantados, expressos na Tabela 36, dos 1195 

ingressantes no BC&T, 919 dos ingressantes matriculados não foram beneficiados pelo PAE 

em nenhum momento enquanto estiveram matriculados no curso. Dentre esses 919, estavam 

contabilizados os ingressantes concorrentes ao PAE que não foram beneficiados e os 
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ingressantes que não concorreram aos benefícios.  Este número representa 76,9% do número 

total de ingressantes. As outras 276 matrículas foram beneficiadas pelo PAE, e representaram 

23,1% do total de matrículas. 

 

Tabela 36- Foi beneficiário do PAE (concorrentes e não concorrentes)? 

  Frequência % 

NÃO 919 76,90% 

SIM 276 23,10% 

Total 1195 100,00% 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 

 

Na tabela 37 foi feita uma correlação entre o número de concorrentes aos benefícios 

e o número de benefícios disponibilizados. Percebe-se um número alto de concorrentes em 

relação ao número de benefícios disponibilizados para os estudantes do BC&T. No início da 

disponibilização dos benefícios pelo PAE, a razão entre o número de benefícios chegou a ser 

de 70,83% do número de concorrentes. Havia pouco quantitativo de benefícios, porém o 

número de concorrentes também era pequeno. 

No período de 2014/01 foram selecionados 73 estudantes. Neste período não teve a 

divulgação dos benefícios, apenas em 2014/02 que os estudantes realmente começaram a 

receber os benefícios. Naquele período, 48 estudantes concorreram diante de 34 benefícios 

disponibilizados, numa proporção de 1,41 estudante por benefício. A partir de 2014, o que se 

percebeu, foi um aumento no número de concorrentes frente ao número de benefícios 

disponibilizados. Como em 2015/01, em que concorreram 122 estudantes diante de 44 

benefícios disponibilizados, numa proporção de 2,72 estudantes por benefício, a maior 

proporção registrada entre os períodos analisados. 

Nos períodos entre 2016/02 a 2019/02 foram percebidas variações no quantitativo 

de concorrentes de um período para outro. Mas, sempre o número de concorrentes manteve-se 

superior ao número de benefícios disponibilizados. No período de 2016/02 foi percebida essa 

variação em relação ao período de 2016/01, onde houve uma diminuição no número de 

concorrentes. Foram 163 concorrentes em 2016/02, ante aos 210 em 2016/01. Nota-se em 

2016/02 um aumento no número de benefícios, sendo disponibilizados 107 para o BC&T, o 

maior quantitativo de benefícios disponibilizados entre todos os períodos analisados. Mas, 

mesmo assim, esse aumento na disponibilização não foi o suficiente para atender a todos os 

concorrentes. Naquele período percebeu-se uma proporção de 1,52 estudante por benefício. 

Aquele período foi o segundo em que houve uma menor proporção entre concorrentes e 
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benefícios disponibilizados, ficando atrás apenas de 2014/02. Assim, mais concorrentes 

puderam ser beneficiados. 

O segundo período em que foi percebida a maior proporção entre concorrentes e 

benefícios disponibilizados foi em 2018/02, quando 2,71 estudantes concorreram a cada 

benefício disponibilizado. Foram 244 concorrentes, ante aos 90 benefícios disponibilizados. Já 

em 2019/02 foram 189 concorrentes, diante de 97 benefícios disponibilizados, um número 

menor de concorrentes, porém maior em número de benefícios, comparado a 2018/02. Mas 

ainda o número de benefícios não foi suficiente para atender a todos que concorreram a eles.  
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Tabela 37- Nº de concorrentes X benefício disponibilizado (em cada semestre). 

Períodos por semestre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Períodos por semestre 2014/01 2014/02 2015/01 2015/02 2016/01 2016/02 2017/01 2017/02 2018/01 2018/02 2019/01 2019/02 Total 

*Nº de benefícios   34 44 75 91 107 84 91 95 90 91 97 899 

Nº concorrentes 73 48 122 188 210 163 172 189 183 244 176 189 1957 

Nº de concorrentes x 
nº de benefícios 

  1,41 2,77 2,50 2,30 1,52 2,04 2,07 2,01 2,71 1,93 1,95 23,16 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 
* O número de benefícios é decidido pela Direção da Diretoria de Assistência Estudantil, que coordena o PAE.
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Veloso (2020), Assistente Social do BC&T, responsável pela seleção dos estudantes 

concorrentes ao PAE, baseada em sua experiência na condução da seleção dos beneficiários 

para o PAE, salienta que vários fatores podem ter contribuído para essa oscilação no número de 

estudantes que concorreram ao programa ampla concorrência, nestes períodos registrados. Em 

sua percepção, os fatores vão desde a possibilidade de uma divulgação do Edital, que não obteve 

tanto êxito no atingimento aos alunos; um maior ou menor número de discentes que 

necessitavam de auxílio financeiro para permanecer no curso, no período; a disponibilidade 

orçamentária; o cumprimento dos prazos descritos nos Editais, por parte dos discentes; e até 

mesmo o índice de evasão. Soma-se a isso, o pouco investimento do Governo Federal nas IFES, 

com poucos repasses de verba para a manutenção das instituições.  

De acordo com o FONAPRACE (2018), a maioria dos estudantes matriculados nas 

IFES é público alvo de programas de assistência estudantil nas instituições, quando se analisa 

as proposições do PNAES. Estudantes que faziam parte de famílias de baixa renda, com renda 

per capta de até 1 e meio salário mínimo representavam 66,19% dos estudantes matriculados. 

Assim também foi percebido na pesquisa de Borges (2015), onde a maioria dos ingressantes 

(57%) eram de famílias com renda de até 3 salários mínimos. Jesus (2016) observou que 87,8% 

dos inscritos nos programa de assistência estudantil do IF analisado faziam parte de famílias 

que possuíam renda de até 1,5 salário mínimo. Esses dados, comparados ao quantitativo de 

concorrentes ao PAE no BC&T, frente ao pouco quantitativo de recursos disponibilizados, 

demonstraram que a situação dos estudantes do BC&T não era tão diferente da situação 

demonstrada pelo FONAPRACE. 

A Tabela 38 mostra o número de ingressantes com matrículas ainda ativas no 

BC&T, número de matrículas beneficiadas pelo PAE e a porcentagem de matrículas 

beneficiadas em relação ao número de ingressantes ativos, por semestre, em cada semestre. A 

tabela mostra o quantitativo de matrículas selecionadas em cada semestre. A mesma matrícula 

pode ser beneficiada em mais de um semestre ou mesmo ser selecionada apenas uma vez. 

O ano de início do recebimento dos benefícios foi 2014, com início dos pagamentos 

aos selecionados através do PAE no segundo semestre daquele ano. Foram 34 estudantes 

beneficiados ao todo, enquanto o número de ingressantes naquele ano foi de 238 ingressantes.  

O período de 2016/01 foi o período em que houve um maior número de ingressantes (414) em 

relação aos outros períodos. Naquele período foram 91 matrículas selecionadas para receberem 

benefícios estudantis, 21,98% dos ingressantes ainda ativos.  
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A partir de 2017/01 houve uma diminuição no número de matrículas beneficiadas, 

mas esse quantitativo voltou a aumentar a partir de 2017/02. Mas o que se observou, foi que, já 

a partir de 2016/02, o número de ingressantes ativos manteve uma situação oposta ao aumento 

de beneficiados, com uma diminuição progressiva no número de ingressantes ainda ativos no 

BC&T. Por outro lado, o número de benefícios voltou a aumentar, a partir de 2017/02 (88), 

com algumas variações de quantitativos nos semestres. Com a diminuição no número de ativos, 

e o aumento no número de benefícios disponibilizados, percebeu-se uma diminuição na 

diferença entre a porcentagem de matrículas beneficiadas em relação ao número de ingressantes 

ativos, por semestre. No período de 2014/02, por exemplo, a porcentagem de matrículas 

beneficiadas, em relação ao número de ingressantes ativos, era de 14,29%, e já em 2019/02 essa 

porcentagem foi de 31,91%. 
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Tabela 38- Porcentagem de matrículas beneficiadas pelo PAE em relação ao número de ingressantes ativos, por semestre. 

  

Período por semestre  2014/01 2014/02 2015/01 2015/02 2016/01 2016/02 2017/01 2017/02 2018/01 2018/02 2019/01 2019/02 Total 

Nº de ingressantes ativos em cada 
semestre. 

133 238 346 385 414 388 355 324 336 293 282 282 - 

nº de matrículas beneficiadas pelo 
PAE em cada semestre. 

0 34 44 75 91 107 83 88 95 89 90 97 -  

Porcentagem de matrículas 
beneficiadas em relação ao número 
de ingressantes ativos, por 
semestre. 

0 14,29% 12,72% 19,48% 21,98% 27,58% 23,38% 27,16% 28,27% 30,38% 31,91% 34,40% - 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 
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Nota-se na Tabela 39, que o número de benefícios (disponibilizados pelo PAE aos 

alunos do BC&T através dos Editais de seleção disponibilizados pela PROACE) chegou, em 

certos períodos, a aproximadamente a metade do número de vagas ofertadas para ingresso no 

curso. Isso é percebido ao se comparar estes números com o número de vagas disponibilizadas 

para ingresso no BC&T, em cada semestre, através do sistema do processo seletivo e pelo 

sistema de vagas remanescentes somados. Do ano de 2014 até o período de 2016/02 houve uma 

ascensão no número dos benefícios disponibilizados para o BC&T, de 34 benefícios para 107, 

respectivamente.  

A porcentagem do número de benefícios disponibilizados pelo PAE em relação ao 

número de vagas no BC&T em 2014/02 foi de 14,72%, enquanto que em 2016/02 foi de 

44,58%.  Depois desses períodos, o número de benefícios disponibilizados para o BC&T foi 

oscilando entre os anos e períodos. Em 2017/01, por exemplo, a quantidade de benefícios 

disponibilizados (84), em comparação ao número de vagas de ingresso no curso (230), foi de  

36,53%. Já a disparidade notada na porcentagem de 2019/02,  deveu-se a grande quantidade 

de vagas disponibilizadas para ingresso no BC&T naquele período(UFVJM, 2019d; 

BARBOSA, 2020).  

Entre 2014 a 2016 foi percebido um crescimento no número de benefícios 

ofertados, de 34 até 107. Uma oscilação no número de benefícios ofertados foi percebido a 

partir de 2017/01 até 2019/02, que terminou com 97 benefícios sendo disponibilizados. Mesmo 

sendo observado um aumento no número de benefícios a partir de 2017/02, esse aumento não 

foi proporcional ao número de vagas de ingresso disponibilizadas, o que ainda demonstra uma 

defasagem no número de benefícios disponibilizados para os estudantes em relação ao número 

de vagas para ingresso no BC&T.  
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Tabela 39- Número de vagas disponibilizadas no BC&T X número de benefícios (por semestre).  

  

Período por 
semestre 

2014/01 2014/02 2015/01 2015/02 2016/01 2016/02 2017/01 2017/02 2018/01 2018/02 2019/01 2019/02 TOTAL 

Nº de vagas 
BC&T. 

200 231 357 414 230 240 230 230 290 230 250 1.001 3.903 

 
Nº de 
benefícios 
PAE. 

0 34 44 75 91 107 84 91 95 90 91 97 899 

Porcentagem do 
nº de benefícios 
PAE em relação 
ao nº de vagas 
no BC&T.  

0% 14,72% 12,32% 18,12% 39,57% 44,58% 36,52%   39,57% 32,76% 39,13% 36,40% 9,69% 23,03% 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020.   
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Porém, é necessário saber que o quantitativo de benefícios que foi disponibilizado 

a cada semestre não era suficiente para atender a todos os alunos que concorriam para recebê-

los. Isso porque, os benefícios eram disponibilizados para todos os estudantes do BC&T, 

àqueles que ingressaram e àqueles que já estavam matriculados.  

Os repasses do orçamento destinado ao PAE para o campus Janaúba tiveram um 

aumento no seu quantitativo do ano de 2014 até o ano de 2016, como é demonstrado na Tabela 

40. O maior aumento foi observado no ano de 2017, com um aumento expressivo no 

quantitativo do repasse de mais R$240.700,00 em relação ao ano anterior (R$193.900,00). No 

ano de 2018 observou-se uma diminuição no quantitativo do recurso em relação a 2017 

(R$422.200,00). Esse aumento nos valores repassados foi notado no aumento dos benefícios 

disponibilizados para o BC&T, nos períodos de 2017/02 e 2018/01. Até o início de 2020, ainda 

em meio à Pandemia, os repasses para Janaúba tinham sido de apenas R$116.800,00, como se 

percebeu na Tabela 40. 

 
Tabela 40 - Repasses do PNAES, da UFVJM, para Janaúba, 2014 a 2021. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

 R$     R$      R$      R$      R$     R$  R$   R$  R$ 

75.000,00 139.700,00 193.900,00 434.600,00 422.200,00 495.000,00 116.800,00  * 1.760.400,00 
 Fonte: FIDÊNCIO, Paulo Henrique. Solicitação em memorando 44/2018. Diamantina, 2019h; UFVJM, 2020a. 
Adaptado.* Valor não pode ser comprovado. 
 

Contrário ao aumento no número de benefícios disponibilizados para os discentes 

do BC&T, no período de 2017/02, está a diminuição nos valores do repasse do governo federal 

para a UFVJM, no mesmo ano, como demonstra a Tabela 41. Percebe-se que os repasses 

tiveram um aumento progressivo de 2009 (R$5.813.976,00) até 2016 (R$7.280.213,00). No ano 

de 2017 houve uma diminuição no valor desses repasses (R$7.073.501,00). Essa diminuição 

foi de R$206,712, em comparação ao ano de 2016. No ano de 2018 houve mais diminuição de 

R$87.575,00, em relação a 2017.Em 2019 voltou a ter um aumento nos valores 

(R$7.110.457,00). E em 2020 houve uma nova diminuição (6.839.361,00), assim como para 

2021 também está previsto um repasse financeiro ainda menor. Em 2018 também se percebeu 

uma diminuição no repasse para o campus Janaúba e um aumento em 2019 com uma nova 

diminuição em 2020 devido aos novos cortes no orçamento da educação e do PNAES.  
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Tabela 41- Repasses do PNAES para a UFVJM, 2005 a 2021. 
2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013 

R$  R$   R$   R$   R$   R$  

Não recebeu orçamento em ação 
específica para o PNAES da 
UFVJM 

743.775,00 1.882.583,00 2.307.717,00 3.500.453,00 5.813.976,00 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 R$   R$    R$    R$    R$    R$    R$   

6.196.780,00 6.583.891,00 7.280.213,00 7.073.501,00 6.985.926,00 7.110.457,00 6.839.361,00 

2021 Total      
 R$   R$       

2.346.446,00* 64.665.079,00      
Fonte: FIDÊNCIO, Paulo Henrique. Solicitação em memorando 44/2018. Diamantina, 2019h. UFVJM, 2020b, 
UFVJM, 2021b. Adaptado. *Dado levantado em 14/04/2021, sujeito à alteração por suplementação.  
 

A diminuição no número dos repasses pode ser explicada se for considerado que 

nos anos de 2016 e 2017 o país passou por uma forte turbulência política, que culminou com o 

impeachment da então Presidente, Dilma Rousseff. Em seu lugar entrou o seu Vice-presidente, 

Michel Temer. Segundo Fonseca (2018, p. 304), Temer governou com uma política de 

desvalorização da educação superior pública e cortes em programas sociais que eram muito 

valorizados pelo Governo anterior. 

Quando se observa, através da Tabela 42, a evolução dos valores dos recursos do 

PNAES repassados para as IFES, percebe-se o gradual crescimento dos recursos financeiros 

destinados ao PNAES até o ano de 2016. Nos anos de 2017 e 2018 os recursos tiveram uma 

diminuição, passando de R$1.030.037.000,00 em 2016, para R$987.484.620,00 em 2017, numa 

diminuição de 4,1%. A diminuição dos valores para 2018 foi de 3,1% em relação a 2017. Após 

este período, o valor repassado voltou a crescer em 2019, 11,9%, ao ser comparado a 2018. Em 

2020 os valores repassados estagnaram-se e continuaram os mesmos de 2019. 
                  



172 

 

 

Tabela 42 - Evolução dos valores dos recursos do PNAES repassados para as IFES. 

Ano PNAES NACIONAL % 

2008 R$ 125.300.000,00 -  

2009 R$ 203.000.000,00 62 

2010 R$ 304.000.000,00 49,8 

2011 R$ 395.189.588,00 30 

2012 R$ 503.843.628,00 27,5 

2013 R$ 603.787.226,00 19,8 

2014 R$ 742.720.249,00 23 

2015 R$ 895.026.718,00 20,5 

2016 R$ 1.030.037.000,00 15,1 

2017 R$ 987.484.620,00 -4,1 

2018 R$ 957.178.952,00 -3,1 

2019 R$ 1.070.444.459,00 11,8 

2020 R$ 1.070.444.459,00 11,8 

2021 R$ ----*  --- 

Fonte: SILVA; COSTA, 2018 apud ANDIFES, 2019a, p.13. ADAPTADO; BRASIL, 2019b; BRASIL 2019c. 
* O PNAES teve uma redução de R$ 20.509.063 em seu orçamento em 2021 (Oliveira, 2021). 
 

Na Tabela 43 foi feita uma comparação entre os valores repassados do Governo 

para o PNAES, UFVJM e campus Janaúba. Nessa comparação pode ser observado o montante 

que o PNAES libera para as IFE e o que é recebido desse montante pela UFVJM. Compara-se 

também o valor que a UFEJM repassa para o campus Janaúba do valor total que ela recebe para 

custear o PAE. O montante recebido pela UFVJM ainda divido entre os quatro (04) campi que 

ela possui. 
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Tabela 43 - Comparação entre os valores repassados do Governo para o PNAES, UFVJM e campus Janaúba. 

Ano PNAES NACIONAL UFVJM campus Janaúba 

2008 R$ 125.300.000,00 - - 

2009 R$ 203.000.000,00 743.775,00 - 

2010 R$ 304.000.000,00 1.882.583,00 - 

2011 R$ 395.189.588,00 2.307.717,00 - 

2012 R$ 503.843.628,00 3.500.453,00 - 

2013 R$ 603.787.226,00 5.813.976,00 - 

2014 R$ 742.720.249,00 6.196.780,00 75.000,00 

2015 R$ 895.026.718,00 6.583.891,00 139.700,00 

2016 R$ 1.030.037.000,00 7.280.213,00 193.900,00 

2017 R$ 987.484.620,00 7.073.501,00 434.600,00 

2018 R$ 957.178.952,00 6.985.926,00 422.200,00 

2019 R$ 1.070.444.459,00 7.110.457,00 495.000,00 

2020 R$ 1.070.444.459,00 6.839.361,00 116.800,00  

2021 R$ * 2.346.446,00** *** 

Fonte: elaborada pelo autor, 2021. *O PNAES teve uma redução de R$ 20.509.063 em seu orçamento em 2021 
(Oliveira, 2021. 
**Dado levantado em 14/04/2021, sujeito à alteração por suplementação. 
*** Valor não pode ser comprovado. 
 
Os infográficos abaixo são um resumo dos dados tratados neste capítulo. 
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     Fonte: elaborado pelo autor, 2020.
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Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
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7.3 - Evasão na UFVJM: o caso de Janaúba. 
  

Silva Filho et. al. (2007), classificou a evasão como: evasão anual média e evasão 

total. A evasão anual média representa a porcentagem de alunos matriculados numa instituição 

de ensino superior que, mesmo não tendo se formado, não renovaram suas matrículas no 

semestre seguinte.  

 Segundo Gilioli (2016, p.49), as diferentes formas pelas quais a evasão se manifesta 

são: “ingressantes que não se matriculam, desistência, abandono, jubilamento”. Filho (2008, 

p.12 e 13) denomina evasão como sendo o desligamento ou abandono do estudante universitário 

sem que este tenha concluído o curso. Para este trabalho de pesquisa no BC&T, convencionou-

se adotar como evadidos os estudantes que se encontravam nas opções de “cancelado” e 

“desligado” do BC&T. 

Conforme a Tabela 44, das 1195 matrículas no BC&T, do ano de 2014 até o ano de 

2019, 679 (56,8%) tinham sido canceladas e 65 matrículas tinham sido desligadas do curso 

(5,4%). Conclui-se que 744 estudantes que haviam se matriculado se encontravam na situação 

de evadidos do BC&T (62,26%). Ademais, 8 matrículas haviam sido trancadas (0,7%), 6 

matrículas estavam com status de transferidas (0,5%) e 37 como reopção de curso (3,1%).  

 

Tabela 44 – Qual a situação atual do discente? 

  Frequência Percentual % 

Ativo 275 23 
 
Cancelado 

 
679 

 
56,8 

 
Desligado 

 
65 

 
5,4 

 
Trancado 

 
8 

 
0,7 

 
Transferido 

 
6 

 
0,5 

Reopção de curso 37 3,1 

Total 1195 100 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 

 

           Acompanhando a evolução da evasão no BC&T, demonstrado na Tabela 45, 

percebe-se que já no primeiro ano do BC&T, no primeiro semestre de 2014, 35 estudantes 

evadiram-se, representando 4,70% do número total de evadidos. Já no segundo semestre do 

mesmo ano, 9 matrículas encontravam-se como evadidas (1,21%). Em 2016/01 foram 97 
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matrículas evadidas (13,00%), e em 2016/02 foram 105 (14,10%). Ao se comparar a evasão no 

início do BC&T em Janaúba até o segundo semestre de 2016, percebeu-se um crescimento 

vertiginoso no número de evadidos. 

A partir de 2017/01 o número de evadidos teve uma diminuição, com 101 evadidos 

(13,60%), mas ainda foi o segundo período com o maior número de evadidos. O segundo 

semestre de 2017 registrou um número de evasão ainda menor, com 64 evadidos (8,60%). Em 

2018/02 houve um aumento nesse número, 84 evadidos (11,30%). E em 2019/02 o número de 

evadidos foi o segundo menor número de matrículas evadidas, com 21 evasões, representando 

2,82%.
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Tabela 45- Evolução da evasão no BC&T. 
Período por 
semestre. 

2014/01 2014/02 2015/01 2015/02 2016/01 2016/02 2017/01 2017/02 2018/01 2018/02 2019/01 2019/02 Total 

 
Alunos 
evadidos. 

 
35 

 
9 

 
69 

 
70 

 
97 

 
105 

 
101 

 
64 

 
47 

 
84 

 
42 

 
21 

 
744 

 
Porcentagem do 
nº de evadidos 
em relação ao 
total de 
evadidos no 
semestre. 

4,70% 1,21% 9,27% 9,41% 13,00% 14,10% 13,60% 8,60% 6,32% 11,30% 5,65% 2,82% 100% 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 
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A Tabela 46 Analisa a proporção entre o número de ingressantes em relação ao nº 

de evadidos. O período de 2016/02, no seu primeiro semestre, foi o período onde se observou 

o maior número de evadidos, sendo 105 matrículas, numa proporção de 0,78 ingressantes por 

cada matrícula evadida. Os anos de 2016/01 e 2017/01 também tiveram um grande número de 

evadidos com 97 e 101 matrículas evadidas, respectivamente. Porém, o ano de 2017/01 teve 

mais evadidos que ingressantes, numa proporção de 0,85 ingressantes por cada matrícula 

evadida. De 2014 até 2016/01 o número de ingressantes era maior que o número de evadidos. 

Em 2014/01 ingressaram 168 estudantes, enquanto 35 evadiram-se, sendo a proporção de 4,8 

ingressantes por matrícula evadida.  Houve variação na proporção entre ingressantes e 

evadidos nos anos que sucederam 2016/02, terminando 2019/02 com 2,8 ingressantes por cada 

matrícula evadida. 
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Tabela 46- Proporção entre o nº de ingressantes em relação ao nº de evadidos. 
Período por 
semestre  

2014/01 2014/02 2015/01 2015/02 2016/01 2016/02 2017/01 2017/02 2018/01 2018/02 2019/01 2019/02 Total 

Nº de vagas 
disponibilizadas.  

200 231 357 414 230 240 230 230 290 230 250 1.001 3903 

Nº de ingressantes.  168 114 177 109 127 82 86 58 92 57 66 59 1195 

Alunos evadidos. 35 9 69 70 97 105 101 64 47 84 42 21 744  

Proporção entre o nº 
de ingressantes em 
relação ao nº de 
evadidos. 

4,80 12,67 2,57 1,56 1,31 0,78 0,85 0,90 1,95 0,68 1,57 2,80 1,60 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020.
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Paralelamente ao número de ingressantes no BC&T, campus Janaúba, o número de 

ingressantes nos demais cursos de BC&T, da UFVJM, nos campi de Diamantina e Teófilo Otoni, 

registraram 10.442 ingressantes ao todo, entre 2014 a 2019. Deste quantitativo, 1.542 

matriculados evadiram-se (14,77%). Os BC&T dos campi de Diamantina e Teófilo Otoni 

registraram 10.442 ingressantes, enquanto o campus Janaúba registrou apenas 1195 

matriculados, no mesmo período. E quanto ao número de evadidos, para cada 6,77 ingressantes 

nos cursos de BC&T, dos campi de Diamantina e Teófilo Otoni, no campus Janaúba, para cada 

1,60 matriculado 1 aluno se evadiu. O número de evadidos no campus Janaúba, comparado ao 

número de evadidos dos outros campi, mostrou-se muito discrepante.   

Por meio da pesquisa, observou-se que a evasão do BC&T foi percebida nos 

primeiros três (03) semestres do curso. Observa-se na Tabela 47 que em todos os semestres 

letivos ao ser considerado o primeiro período letivo de cada um, somado aos 2 semestres 

posteriores, observa-se que neles foram percebidos os maiores índices de evasão. Nos semestres 

letivos subsequentes houve um número menor de evadidos. Isso demonstra que os maiores 

índices de evasão são registrados nos primeiros semestres letivos. 

Ao considerar o período letivo de 2015/01 como data de ingresso no BC&T, e 

analisando os dois períodos letivos subsequentes a ele, percebeu-se que nesses três primeiros 

períodos somados, 2015/01, 2015/02 e 2016/01, houve o maior número de evadidos. Foram 78 

evadidos ao todo. Nos períodos subsequentes aos períodos descritos, de 2016,02 a 2019/02 

somados, observou-se um número menor de evadidos (66). Estes últimos períodos foram ao 

todo sete (07) períodos, e contêm mais semestres que os três períodos analisados anteriormente, 

e mesmo assim tiveram um número menor de evadidos. Somados todos esses períodos, foram 

ao todo 144 evadidos, sendo que somente nos três primeiros períodos analisados houve uma 

evasão de 54,17% dos ingressantes. Essa observação de evasão, tendo o maior número de 

evadidos nos três primeiros semestres de estudo dos discentes, também foi percebido em todos 

os três primeiros períodos letivos a partir de cada início de uma nova turma do BC&T.   
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Tabela 47- Número de matrículas evadidas nos três primeiros semestres de estudo após ingresso.  

  
Três primeiros 

semestres de estudo 

Percentual entre os 
três primeiros 
semestres de 

estudo em relação 
ao total 

Demais períodos 

Percentual 
entre os 
demais 

períodos em 
relação ao 

total 

Total de evadidos 

Períodos 2014/01 até 2015/01  2015/02 até 2018/01   

Frequência 71 55,47% 57 44,53% 128 

Períodos 2014/02 até 2015/02  2016/01 até 2018/01  
 

Frequência 48 53,92% 41 46,07% 89 

Períodos 2015/01 até 2016/01  2016/02 até 2019/02  
 

Frequência 78 54,17% 66 45,83% 144 

Períodos 2015/02 até 2016/02  2017/01 até 2019/02  
 

Frequência 59 60,82% 38 39,18% 97 

Períodos 2016/01 até 2017/01  2017/02 até 2019/02  
 

Frequência 53 60,92% 34 39,08% 87 

Períodos 2016/02 até 2017/02  2018/01 até 2019/02  
 

Frequência 39 73,58% 14 26,42% 53 

Períodos 2017/01 até 2018/01  2018/02 até 2019/02  
 

Frequência 29 52,72% 26 47,28% 55 

Períodos 2017/02 até 2018/02  2019/01 até 2019/02  
 

Frequência 21 84% 4 16% 25 

Períodos 2018/01 até 2019/01  2019/02  
 

Frequência 30 85,71% 5 14,29% 35 

Períodos 2018/02 até 2019/02  -   

Frequência 20 -  - 20 

Períodos 2019/01 até 2019/02  -   

Frequência 9 -  - 9 

Períodos 2019/02  -   

Frequência 2 -  - 2 

Total 459   285   744 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 

 

Para Gilioli (2016), a estrutura do curso, como do BC&T, pode influenciar na 

evasão já no início do curso. De acordo o autor, cursos que possuem disciplinas comuns nos 

primeiros anos e, posteriormente, adotam disciplinas próprias dos cursos específicos, tendem a 

favorecer a evasão. Gilioli acredita que as dificuldades de rendimento acadêmico ou de uma 

mudança de visão com o curso que o discente venha a ter, por várias razões possíveis, podem 

ser os fatores que os levam a evadirem-se no início dos cursos.   

Como o BC&T tem a duração de 3 anos, sendo dividido em semestres, seis (06) 

para ser exato, do primeiro período ao terceiro período foi onde se percebeu o maior número de 
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evadidos (UFVJM, 2016c). Segundo Feitosa (2016), este fenômeno é recorrente no ensino 

superior, com um maior número de evadidos sendo percebido no primeiro ano dos cursos. Já 

Silva (2013) foi enfático ao dizer que a evasão ocorre nos três primeiros semestres dos cursos. 

Nos estudos de Barbosa (2018) sobre “A expansão e interiorização das 

universidades federais: uma análise dos processos de criação, implantação e funcionamento da 

UFVJM - Campus Janaúba, ocorridos no período 2012-2017”, a autora discorre, dentre outros 

assuntos e análises de dados, sobre a evasão que ocorre no IECT, frente ao número de estudantes 

matriculados no instituto. Este número de matriculados também está diminuindo.  

Sobre a evasão no IECT, campus Janaúba, a autora confirma, por meio de seus 

dados obtidos na pesquisa, que os resultados: 

[...] demonstraram que os estudantes que estão ingressando no BC&T do Campus 

Janaúba não estão permanecendo no curso, ou seja, a evasão está alta e são em número 
inferior ao quantitativo de vagas ofertadas, em outras palavras, sobram vagas porque 
os candidatos inscritos nos processos seletivos não realizam matrículas [...] e aqueles 
que são matriculados posteriormente evadem (BARBOSA, 2018, p160). 

 
A evasão no IECT é um problema também enfrentado e discutido atualmente pela 

Instituição, pois compromete a sua estrutura didática organizacional, e têm consequências 

negativas para os alunos, com perdas no âmbito social e no pessoal e em relação aos aspectos 

econômicos (UFVJM, 2017e; NAGAI, 2015). De acordo com Andrade e Teixeira (2017), as 

evasões geram um alto custo para o governo e para a instituição. 

Aguiar (2018) e Barbosa (2018), em suas pesquisas realizadas no BC&T, 

discorreram sobre as possíveis causas para a evasão dos discentes. Para as autoras, um dos 

motivos para a evasão, já no início do curso, estaria relacionado com a não identificação com o 

curso, por parte dos estudantes. Elas apontaram ainda que, a distância da residência de origem 

e da família também interferiu na decisão de abandonar o curso. Outros motivos também foram 

apresentados como, necessidade de trabalhar, questões financeiras e a vontade de trocar de 

curso.  

Porém, não é garantia de que quem ingressa no ensino superior venha a concluí-lo. 

Os indicadores demonstraram que apenas 33% dos estudantes ingressantes concluíram o ensino 

superior dentro de seus anos de duração teórica. Novamente, a média dos países que fazem 

parte da OCDE foi superior, chegando a 39%. Adicionando mais anos de estudos, percebeu-se 

que a taxa de conclusão aumentava 50%. Quem ainda não se formou, ainda estava estudando, 

representa um terço dos ingressantes. Ademais, cerca de dois terços abandonaram os 

cursos (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD, 2019).  
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Para Pacheco, Garcia e Garcia (2019), a alta evasão percebida nas IES na América 

Latina foi fruto do grande número de estudantes que ingressaram nas universidades sem o 

preparo necessário para tanto, vindos de um ensino básico deficiente. Os autores também 

apontaram como motivos para a alta evasão a falta de recursos financeiros para se manter nas 

universidades, a longa duração de alguns cursos, e a falta de flexibilidade para que os alunos 

pudessem transferirem-se para outra instituição. Como exemplos de países que demonstraram 

uma alta taxa de conclusão, os autores apontaram o Peru e o México, cujas taxas chegaram 

próximas às taxas de diplomação demonstradas pelos universitários dos Estados Unidos da 

América (65%). O Brasil, por sua vez, apontou uma taxa abaixo de 50% de concluintes. 

Outra causa que pode hipoteticamente justificar o alto índice de evadidos no BC&T 

refere-se ao mercado de trabalho específico em Janaúba e região. A cidade de Janaúba não 

possui polos industriais de tecnologia que possam absorver toda a mão de obra qualificada 

oriunda do BC&T. Assim também, a região da Serra Geral é carente de polos dessa grandeza. 

Como descrito no capítulo três, a região possui recursos viáveis para a instalação de indústrias 

de tecnologia, porém a única indústria desse nível, que poderia absorver os egressos do BC&T 

é a indústria de mineração de ouro, na cidade de Riacho dos Machados. Ao se depararem com 

a escassez de mercado para trabalhar, já que há carência de indústrias tecnológicas e de 

transformação na região, ou mesmo ao se depararem com um mercado de trabalho já saturado, 

os estudantes podem se sentir desestimulados a terminar o curso. 

Ao analisar o mercado industrial nacional, percebe-se uma desindustrialização que 

se segue, como descreve Dignino (2015), por fatores relacionados desde à carência de inovação 

das indústrias nacionais, atenção do governo para as indústrias até a competição com produtos 

do mercado externo. Além disso, como cita Calbino et al. (2020) em seu artigo, os egressos dos 

cursos de Engenharia, alvo de sua pesquisa, encontraram dificuldades em ingressar no mercado 

de trabalho, sendo que apenas metade dos egressos analisados estavam empregados em 

empresas que contemplavam sua área de formação.  Segundo o autor, esse fato apontado 

reflete o atual cenário no Brasil, demonstrando que há um alto índice de desempregados no país. 

Complementando a observação sobre o mercado de trabalho nas indústrias, principalmente nas 

de transformação, que agregam profissionais das áreas de tecnologias, Pereira et al. (2016) 

aponta que há indícios, que foram analisados ao longo de um certo período de tempo, que 

demonstraram uma desvalorização da mão de obra qualificada desse setor, assim como a 

desvalorização da remuneração dos empregados. Esses apontamentos feitos tendem a 

corroborar com a hipótese de que os graduandos do BC&T, frente à realidade de emprego, 
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remuneração e desvalorização da área que os aguarda, sentem-se desmotivados a continuar os 

estudos, e assim podem acabar por abandonar o curso. 

Estes dados, somados ao Censo da Educação Superior, no Brasil, refletem o tanto 

que as IES brasileiras e as políticas públicas educacionais ainda têm que evoluir. Seja na postura 

didática, estrutural ou atenção aos estudantes, para poderem evoluir também nos índices e 

melhorar os indicadores de conclusão de curso. Essa não é uma realidade que foge ao IECT, 

visto que, pelas tabelas analisadas, há um pequeno número de ingressantes no BC&T, e em 

contrapartida, um alto índice de evasão. 

Além disso, o Brasil encontra-se diante de um mercado de trabalho que não 

consegue absorver toda a demanda de egressos dos cursos de tecnologias. Assim, essas 

indústrias, e as políticas governamentais, devem buscar um consenso para reerguer o campo 

industrial brasileiro, lançando mão da inovação e investimentos tecnológicos, e com isso 

poderem continuar atuando no mercado cada vez mais competitivo e inovador, e empregar os 

novos profissionais que são constantemente injetados pelas universidades nesse mercado.    

Esta realidade a qual o BC&T enfrenta deverá ser percebida e tratada por seus 

gestores, de forma que a universidade atenda aos objetivos de preparar profissionais para lidar 

com problemas que o mundo e o mercado de trabalho lhes apresentem. 

 

7.4 – Evasão dos beneficiários do PAE. 

 

Este tópico pretendeu analisar a evasão dos estudantes, mas teve como enfoque o 

recebimento dos benefícios do PAE. A análise levou em conta todos os alunos matriculados, 

incluindo estudantes que não participaram dos processos seletivos, estudantes que participaram 

dos processos seletivos do PAE, mas não foram selecionados para o recebimento, e estudantes 

que foram beneficiados após participarem dos processos seletivos. 

A partir da análise da situação atual da matrícula dos beneficiários do PAE, na 

Tabela 48, percebeu-se que das 276 matrículas, 123 foram canceladas e 4 desligadas, 

totalizando 127 evadidos. Estes números representaram 46,0% do número total de beneficiários 

do PAE. Dos 399 concorrentes não beneficiados, 211 evadiram-se, sendo 52,88% do número 

de concorrentes não beneficiados deste grupo. Enquanto isso, 406 estudantes ingressantes, 

dentre 520 matrículas que não participaram de alguns dos processos do PAE, evadiram-se. Isso 

representou um total de 78,07% de evadidos dentre os matriculados que não participaram dos 

processos. Proporcionalmente, os estudantes beneficiários do PAE estavam em menor número 
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de evadidos (127) do que os concorrentes ao PAE não beneficiários (211) e os que não 

concorreram às seleções (406), como indica a tabela.  

Apenas no quantitativo de matrículas ativas foi que o número de concorrentes ao 

PAE, não beneficiários (140), foi maior que o número de beneficiários (80) e dos não 

concorrentes ao programa (50).  
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Tabela 48- Participou do processo de seleção do PAE x Foi beneficiário do PAE x Qual situação atual do 
discente.  

Qual a situação atual 
do discente? 

    Foi beneficiário do PAE? 
Total     NÃO SIM 

Ativo Participou do processo de 
seleção do PAE? 

NÃO 55 0 55 

28,2% 0,0% 20,0% 

SIM 140 80 220 

71,8% 100,0% 80,0% 

Total 195 80 275 

100,0% 100,0% 100,0% 

Cancelado Participou do processo de 
seleção do PAE? 

NÃO 360 0 360 

64,7% 0,0% 53,0% 

SIM 196 123 319 

35,3% 100,0% 47,0% 

Total 556 123 679 

100,0% 100,0% 100,0% 

Desligado Participou do processo de 
seleção do PAE? 

NÃO 46 0 46 

75,4% 0,0% 70,8% 

SIM 15 4 19 

24,6% 100,0% 29,2% 

Total 61 4 65 

100,0% 100,0% 100,0% 

Trancado Participou do processo de 
seleção do PAE? 

NÃO 3 0 3 

75,0% 0,0% 37,5% 

SIM 1 4 5 

25,0% 100,0% 62,5% 

Total 4 4 8 

100,0% 100,0% 100,0% 

Transferido Participou do processo de 
seleção do PAE? 

NÃO 3 0 3 

75,0% 0,0% 50,0% 

SIM 1 2 3 

25,0% 100,0% 50,0% 

Total 4 2 6 

100,0% 100,0% 100,0% 

Reopção de curso Participou do processo de 
seleção do PAE? 

NÃO 15 0 15 

55,6% 0,0% 40,5% 

SIM 12 10 22 

44,4% 100,0% 59,5% 

Total 27 10 37 

100,0% 100,0% 100,0% 

Concluído Participou do processo de 
seleção do PAE? 

NÃO 38 0 38 

52,8% 0,0% 30,4% 

SIM 34 53 87 

47,2% 100,0% 69,6% 

Total 72 53 125 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Participou do processo de 
seleção do PAE? 

NÃO 520 0 520 

56,6% 0,0% 43,5% 

SIM 399 276 675 

43,4% 100,0% 56,5% 

Total 919 276 1195 

100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 
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*Dentre os beneficiários estão 15 estudantes que cancelaram ou desligaram suas matrículas. Deste número, doze 
(12) matricularam-se novamente no curso, e estão com a matrícula ativa ou concluíram o curso, no entanto 
continuaram recebendo algum dos benefícios ou foram novamente selecionados para receber. Os outros três (3) 
estudantes matricularam-se novamente e depois tornaram a desistir do curso. 

 

Como o número de evadidos do grupo dos beneficiários está proporcionalmente 

menor que o número de evadidos dos outros dois grupos analisados, infere-se que os auxílios 

financeiros disponibilizados pelo PAE tenham sido possíveis fatores que contribuíram para a 

manutenção dos discentes no curso BC&T, onde a maioria dos beneficiários permaneceu com 

seus estudos, e já a maioria (78%) dos que não participaram de nenhum dos processos, 

evadiram-se. 

Mesmo que o número maior de evasão seja percebido em relação aos estudantes 

não participantes dos processos de seleção do PAE, não se pode desprezar o número de evadidos 

dentre o grupo dos estudantes que participaram dos processos de seleção do PAE. 

A Tabela 49 propôs calcular a razão entre concorrentes não beneficiários, não 

concorrentes e beneficiários. A razão entre o número de matrículas não concorrentes (520) e o 

número de matrículas não concorrentes que evadiram (406) foi de 78 por 100, ou seja, para 

cada 100 matrículas não concorrentes, 78 evadiram-se. Isso quer dizer que, de cada 100 

matrículas não concorrentes ao PAE, 78 evadiram-se do BC&T. 

Já a razão entre o número de matrículas de concorrentes ao PAE, que não foram 

beneficiados, (399), e o número de matrículas de concorrentes ao PAE, que não foram 

beneficiados, e também evadidos (211), foi de 52 por 100. Essa razão demonstra que, de cada 

100 matrículas não concorrentes ao PAE, 52 evadiram do BC&T. Um número menor de evasão 

ao ser comparado ao número de evadidos do grupo de não concorrentes. 

E a razão entre o número de matrículas de beneficiários (276) e o número de 

matrículas de beneficiários evadidos (127) foi de 46 por 100. Essa razão demonstra que, de cada 

100 matrículas dos beneficiados, 46 evadiram-se do BC&T. Um número menor de evasão ao 

ser comparado ao número de evadidos dos outros dois grupos analisados aqui. 
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Tabela 49- Razão entre concorrentes não beneficiários, não concorrentes e beneficiários.  

Ocorrências Frequência Razão 

Nº total de matrículas.  1195  

 
Nº de não concorrentes. 

 
520 

78/100 
 
Nº de não concorrentes evadidos. 

 
406 

 
Concorrentes não beneficiários. 

 
399  

52/100  
Concorrentes não beneficiários evadidos. 

 
211 

 
Beneficiários. 

 
276  

46/100  
Beneficiários evadidos. 

 
127 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 

 

Por meio dessa comparação entre a razão de evasão entre esses três grupos ( não 

concorrentes ao PAE, concorrentes ao programa, e que não foram beneficiários dele e o número 

de beneficiários), depreende-se com isso que, o PAE teve a sua contribuição na permanência 

dos discentes beneficiários no curso, já que o número de evadidos dentre os beneficiários foi 

menor que o número de evadidos nos outros dois grupos analisados. 

Na Tabela 50 foi analisado o número geral de estudantes concorrentes ao PAE e a 

evasão apresentada pelos concorrentes que não foram selecionados para receber alguns dos 

benefícios disponibilizados. Observa-se através da análise, que 1948 matrículas participaram 

dos Editais do PAE. Deste número, 1054 não foram selecionados para receberem alguns dos 

benefícios. E 211, dos concorrentes não beneficiados, evadiram-se do BC&T. A porcentagem 

geral de concorrentes não beneficiados evadidos, em relação ao número de concorrentes não 

beneficiados, foi de 20,01%. 

Em relação aos concorrentes, e que não foram selecionados, e os evadidos deste 

mesmo grupo, a tabela demonstrou que, em 2014/02 houve 1 evadido dentre os concorrentes 

não beneficiados. Em 2015/01 houve um aumento no número de concorrentes não beneficiados 

(78). O aumento deste número neste período, e nos que se sucedem, deu-se devido ao aumento 

do número de concorrentes e ao número de auxílios disponibilizados que não foram suficientes 

para atender a todos os concorrentes. Naquele período também houve o aumento de evadidos 

não beneficiados (22), equivalente a 28,20% do número de concorrentes não beneficiados.  No 

período de 2016/02 foi percebido o maior percentual de concorrentes não beneficiados evadidos 

sobre o número de concorrentes não beneficiados (33,92%), seguido de 2015/01 (28,20%). No 

total, 20, 01% dos concorrentes não beneficiados evadiram do BC&T.              
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Tabela 50 - Nº geral de estudantes concorrentes ao PAE X Evasão de estudantes concorrentes ao PAE, não beneficiados, por semestre. 
Período   2014 2015 2016 2017 2018 2019  
Período por semestre  2014/01 2014/02 2015/01 2015/02 2016/01 2016/02 2017/01 2017/02 2018/01 2018/02 2019/01 2019/02 Total 

Nº geral de 
concorrentes ao PAE. 

73 48 122 188 210 163 172 189 183 244 176 189 1948 

Nº de concorrentes ao 
PAE não beneficiados. 

0 14 78 113 119 56 89 101 88 155 149 92 1054 

Nº de concorrentes não 
beneficiados evadidos. 

7 1 22 15 11 19 25 19 21 37 27 7 211 

Porcentagem de 
concorrentes não 
beneficiados evadidos 
sobre o número de 
concorrentes não 
beneficiados. 

0 7,14% 28,20% 13,27% 9,24% 33,92% 28,08% 18,81% 23,86% 23,87% 18,12% 7,61 20,01% 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020.       
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Na V Pesquisa, realizada pelo FONAPRACE, das razões que levariam os discentes 

a evadirem-se, aventadas pelos próprios discentes das IFES pesquisadas, as questões financeiras 

foram apontadas por 32,8% dos questionados. E 23,6% indicaram as dificuldades em conciliar 

trabalho e estudo como um dificultador de sua permanência no curso (FONAPRACE, 2018). 

Este número apontado pela pesquisa do FONAPRACE tende a servir como um parâmetro para 

se analisar a evasão no BC&T. Um grande número de estudantes requereu os benefícios, e 

apenas alguns os conseguiram, indicando ser também a questão da renda um fator que interfere 

na decisão do estudante em abandonar o curso.   

Assim como os resultados desta pesquisa mostraram que os beneficiários evadiram 

menos que os outros dois grupos analisados, outras pesquisas também demonstraram o mesmo 

evento entre os beneficiários da assistência estudantil de algumas Instituição Federal de Ensino 

(IFE) pelo país. Foi o caso de Radaelli (2015), que concluiu que 46% consideraram os auxílios 

decisivos para a sua permanência na universidade, 36% consideraram que o auxílio contribuiu 

de alguma maneira, 15% entenderam que ajudou um pouco e 2% alegaram que não fez nenhuma 

diferença. Segundo Parente (2013), 90,9% dos beneficiários pesquisados confirmaram a 

influência dos auxílios estudantis para sua permanência nos cursos.  

Outros autores chegaram à mesma conclusão sobre os benefícios da assistência 

estudantil para a permanência dos estudantes vulneráveis socioeconomicamente, mas com 

algumas ressalvas. Pessoni (2016), por exemplo, afirmou que 66% dos beneficiários 

permaneceram no IF. Porém, a autora ponderou que não se pôde vincular apenas a uma ajuda 

financeira sua permanência, visto que existiam fatores externos e internos que poderiam ter 

influenciado esses resultados. Alves (2010) citou como resultado de sua pesquisa que 65% dos 

entrevistados declararam que os auxílios estudantis foram determinantes para a sua 

permanência, e outros 35% declaram que o auxílio os ajudou em alguma medida. Mas os 

beneficiários alegaram mesmo assim, que os benefícios ainda eram insuficientes para suprirem 

todas as suas necessidades. De acordo Barbosa (2015), a maioria dos discentes acreditou que 

os auxílios recebidos contribuíram em sua permanência na universidade. Porém, a maioria (60%) 

acreditou que para uma permanência com qualidade, o valor dos auxílios deveria ter valores 

maiores. 

 Durat (2015) percebeu em sua pesquisa que 29,50% dos beneficiários evadiram-

se dos cursos. A evasão deste grupo foi maior que a evasão percebida dentre o grupo dos não 

beneficiários. Porém, segundo o autor, a assistência estudantil contribuiu para a permanência 

da maioria dos beneficiários, mas não foi o único fator. Ele ressaltou que o número de benefícios 
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disponibilizados foi insuficiente para atender a toda demanda dos estudantes, e por isso não 

conseguiu diminuir o número de evadidos. 

     Os Editais de seleção para o PAE fixam requisitos para a avaliação dos discentes 

participantes do processo no intento de selecionar os estudantes vulneráveis 

socioeconomicamente. Como os Editais estão em consonância com o PNAES, que também 

estipula requisitos para seleção de beneficiários, um dos principais requisitos para ser 

selecionado no PAE é através da renda, ou seja, os selecionados deverão ter uma renda per 

capta de até 1 e ½ salário mínimo.  

         A partir da análise do perfil de discentes a serem selecionados, tendo a renda como 

parâmetro, e comparado à renda per capta de R$468,29, da população da cidade de Janaúba, 

onde o IECT está fixado, não é de se surpreender com o grande número de concorrentes ao 

programa, diante da renda média da população local (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO, [2013?]). E ao se comparar a renda em 2019, de todo estado de Minas Gerais, que 

chegou a R$1.358,00 per capta (IBGE, [2019?]), novamente depara-se com o perfil de público 

potencialmente favorável ao recebimento dos benefícios do PAE. 

Estudos sobre a renda dos beneficiários da assistência estudantil em IFE validam 

os dados descritos acima. Como os resultados de Alves (2010), onde foi demonstrado que a 

renda bruta da família dos beneficiários da universidade pesquisada era baixa, dentre 1 a 3 

salários mínimos. Dumaresq (2014) apontou que 75% desses estudantes, nos cursos técnicos 

integrados no IF analisado, eram oriundos de famílias cuja renda era de até 1,5 salário mínimo 

per capta, enquanto entre os beneficiários no ensino superior o quantitativo chegou a 64%.  

Eloi (2018) demonstrou em sua pesquisa que a renda bruta de 74,68% dos 

beneficiários era de até 1 salário mínimo, e de 21,79% dos beneficiários era entre 1 a 3 salários 

mínimos. Mariz (2012) descreveu que 70,05% dos estudantes beneficiários advinham de 

famílias que tinham renda de até 3 salários mínimos. Segundo Parente (2013), 72,71% dos 

pesquisados tinham renda per capta que não ultrapassava R$340,00 mensais.  

É importante frisar que, o número total de matrículas daqueles estudantes que não 

participaram dos processos do PAE, 520 matrículas, era quase 2 vezes o número de matrículas 

de alunos que foram beneficiados pelo PAE. Os dados demonstraram que estudantes 

beneficiários do PAE estavam em vantagem positiva daqueles estudantes que não participaram 

dos Editais de seleção. Isso demonstra, mais uma vez, que a assistência estudantil, através de 

auxílios financeiros, pôde contribuir para a manutenção dos estudantes no campus Janaúba.  

Alguns estudos apontaram fatores que podem cooperar, além da questão da falta de 

recursos financeiros, e de outras questões já comentadas neste capítulo, para que o discente se 
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evada do curso. Lopes (2014) apontou que a falta de maiores informações sobre o curso, faz 

com que o candidato escolha um curso que posteriormente não lhe agradará, e com isso poderá 

evadir-se dele. Outro motivo apontado por Lopes (2014) para a evasão foi a didática e a 

metodologia escolhida e trabalhada pelo docente, que pode não conseguir envolver o estudante 

ou mesmo se tornar difícil de ser compreendida. Silva (2014) ainda acrescenta que, pouco ou 

nenhum subsídio é dado ao aluno, e a educação básica precária, estudada pelo aluno, influencia 

na evasão. Para o autor, as instituições não estão preparadas para lidar com essa nova clientela 

de alunos ingressantes no ensino superior. 

 

7.5 – Evasão dos discentes do BC&T e a relação com a cor. 

 

         A autodeclaração da cor pelos estudantes do BC&T revelou que a maioria dos 

estudantes do BC&T se autodeclararam da cor negra, sendo 74,9% do total de matrículas de 

estudantes do curso. Em relação à evasão dos estudantes, os dados desta pesquisa revelaram 

que os negros também eram maioria dos evadidos. Dos 744 evadidos, 73,38% desse total eram 

de matrículas de estudantes negros, como demonstra a Tabela 51. 

Os dados também apontaram que o grupo dos brancos representava 23,38 % do 

número de evadidos. Ao se comparar a evasão entre brancos e pretos, identificou-se que a 

porcentagem de brancos evadidos (23,38%) era maior que a porcentagem de pretos evadidos 

(17,33%). Porém, a porcentagem de pardos evadidos (56,04%) era maior que o número de 

brancos e pretos somados (40,72%). Ademais, amarelos e indígenas somaram 2,28% do total 

de evadidos. O grupo dos autodeclarados amarelos tiveram 1,88% de evadidos, enquanto o 

grupo dos indígenas tiveram 0,40% de evadidos. O grupo dos que não quiseram se autodeclarar 

representou 0,94% dos evadidos do BC&T. 

Tabela 51- Qual a situação atual do discente?  Qual a cor declarada? 

    Qual a cor declarada? 

Total 

    
Preta Parda Branca 

Não 
quis 

declarar 
Amarela Indígena 

Qual a situação 
atual do 

discente? 

Cancelado 121 376 160 6 13 3 679 

17,8% 55,4% 23,6% 0,9% 1,9% 0,4% 100,0% 

 
Desligado 

 
8 

 
41 

 
14 

 
1 

 
1 

 
0 

 
65 

12,3% 63,1% 21,5% 1,5% 1,5% 0,0% 100,0% 

 
Total 

 
129 

 
417 

 
174 

 
7 

 
14 

 
3 

 
744 

  17,33% 56,04% 23,38% 0,94% 1,88% 0,40% 100,00% 

     Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
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    Os dados mostraram que o número de pardos matriculados no BC&T era maior que 

o número dos demais grupos, assim como o número de evadidos deste grupo também era maior, 

ao ser comparado aos demais grupos pesquisados. Os autodeclarados pardos formaram a 

maioria no número de evadidos. Destaca-se também na pesquisa o percentual de brancos 

evadidos (23,38%), um número também alto de evadidos dentre os demais grupos analisados.  

As questões que interferem na continuação dos estudos desse grupo podem estar 

relacionadas desde a condições financeiras desfavoráveis a outras questões alheias aos 

estudantes, sendo que muitos estudantes autodeclarados brancos também declararam ser de 

baixa renda e advindos de escolas públicas, e também foram contemplados com alguns dos 

auxílios financeiros do PAE. 

De acordo a pesquisa de Portela, Júnior e Freitas ([2020]), " Raça, gênero e saúde 

mental nas universidades federais do Rio de Janeiro", do Grupo de Estudos Multidisciplinares 

da Ação afirmativa (GEMAA), os negros pensam mais em abandonar a universidade. Dentre 

os homens negros 52% têm esse pensamento, enquanto entre as mulheres negras esse 

pensamento está entre 59% das estudantes. A maior razão apontada pelos negros, de ambos os 

sexos, para pensar em abandonar seus cursos foi a questão financeira, numa média de 44,5% 

dos estudantes. 

    Esses dados analisados no BC&T não corroboraram com os resultados de outras 

pesquisas analisadas, como por exemplo com as pesquisas de Velloso (2008) e de Silva (2016) 

que demonstraram que o número de negros evadidos nas IES brasileiras está se tornando cada 

vez menor que o número de brancos evadidos. Para Velloso (2008) dois motivos podem explicar 

a evasão no grupo dos negros: a necessidade de trabalhar para se sustentar e/ou sustentar sua 

família, as dúvidas quanto ao curso e a carreira que escolheu. Os dados do IBGE (2019) sobre 

a renda e a cor da população brasileira corroboram com a hipótese de Velloso. Este grupo da 

população é a que recebe as menores rendas, recebendo em média R$934,00 per capta, e 

representa 75,2% do grupo formado pelos 10% da população brasileira que recebe os menores 

rendimentos (IBGE, 2019). Diante deste cenário, políticas de permanência devem ser 

fomentadas, para garantir a permanência dos negros pobres nas universidades (EVANGELISTA, 

2019). 

Esses motivos também se apresentam como hipóteses para o maior abandono do 

curso no grupo dos negros no BC&T, visto que o grupo dos negros é o grupo que possui as 

menores rendas, comparadas à renda de pessoas do grupo dos brancos. E como mostrou Aguiar 

(2018), um dos motivos da evasão no BC&T, segundo os próprios discentes, dentre outros 

fatores estava a necessidade de trabalhar e as questões econômicas. 
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A questão das desigualdades entre as raças não se limita apenas às questões 

financeiras, visto que, a questão da exclusão das minorias, a baixa renda desse grupo e o racismo 

estrutural que persiste no Brasil exigem também uma reflexão sobre a lógica de um sistema 

econômico excludente. Sendo assim, a questão da evasão dos negros, do BC&T, pode não estar 

centrado apenas na questão financeira, mas também em outros fatores alheios a eles. 

 

7.6 – Evasão dos discentes do BC&T e a relação com a modalidade de ingresso. 
 

O número de ingressantes no BC&T por reserva de vagas foi menor que o número 

de ingressantes que entraram por ampla concorrência. Foram 504 ingressantes por reserva de 

vagas e 691 estudantes que entraram por ampla concorrência. 

A Tabela 52 mostra a situação atual dos discentes que entraram por ampla 

concorrência e através da reserva de vagas. Percebeu-se uma grande evasão (contados os 

cancelados e desligados) entre os estudantes que entraram por ampla concorrência, somando-

se 432 evasões (62,52%). Por outro lado, a evasão dos estudantes que ingressaram por sistema 

de reserva de vagas somava-se 312 matrículas (61,90%). Das matrículas registradas com 

ingresso por ampla concorrência, 150 ainda se encontravam ativas em 2019/02 (21,71%). Das 

matrículas registradas com ingresso por reserva de vagas, 125 ainda estavam ativas (24,80%). 

 
Tabela 52- Ingressou por reserva de vagas? X Qual situação atual do discente? 

    Qual a situação atual do discente?   

    
Ativo Cancelado Desligado Trancado Transferido 

Reopção de 
curso 

Concluído Total 

Ingressou 
por 
reserva de 
vagas? 

Não 150 385 47 4 5 20 80 691 

 
Sim 125 294 18 4 1 17 45 504 

          
          Total 275 679 65 8 6 37 125 1195 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 

 

Mesmo que o número dos evadidos que ingressaram por ampla concorrência seja 

maior, em comparação ao número de evadidos que ingressaram pelo sistema de reserva de 

vagas, há de se registrar que o número de evadidos deste último grupo também foi alto. Além 

disso, o número de matrículas ativas dos ingressantes por reserva de vagas possui uma diferença 

de 25 matrículas ativas a menos que dos ingressantes por ampla concorrência. Essa situação do 

campus Janaúba leva a seguinte observação: somente fomentar políticas de democratização do 

ensino, como exemplo as políticas de reserva de vagas, não é garantia de que os estudantes 
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ingressantes por esse sistema irão concluir seus estudos. Talvez daí faça-se necessária a 

implementação de políticas de acompanhamento do desenvolvimento educacional dos 

estudantes que ingressarem nas universidades pelo sistema de vagas, e no campus Janaúba em 

especial. Consequentemente, ao elevado número de evadidos entre os não ingressantes pela 

política de reserva de vagas, devem-se também serem fomentadas políticas de 

acompanhamento educacional para estes estudantes. 

Em relação à modalidade de ingresso, representado pela Tabela 53, os dados 

mostraram que 41,93% das matrículas no BC&T eram de cotistas, enquanto 58,06% eram de 

não cotistas (ampla concorrência). A pesquisa não se ateve aqui a detalhar os grupos de cotistas 

descritos pela UFVJM, mas sim analisou os cotistas no geral. 
 

Tabela 53- Qual situação atual do discente x Ingressou por reserva de vagas? 

    Ingressou por reserva de vagas? 
Total 

    NÃO SIM 

Qual a 
situação 
atual do 
discente? 

Cancelado 
385 294 679 

56,7% 43,3% 100,0% 

 
Desligado 

 
47 

 
18 

 
65 

72,3% 27,7% 100,0% 

 
Total 

 
432 

 
312 

 
744 

  58,1% 41,9% 100,0% 

            Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 

 

Mesmo que o número de cotistas tenha sido menor que o número de não cotistas, 

os dados mostraram que ainda houve um número grande de estudantes que ingressaram por 

ampla concorrência no BC&T. Esta oportunidade de ingresso foi possível graças às políticas 

educacionais que proporcionaram a democratização do ensino. 

O número maior de não cotistas no BC&T também reflete os resultados encontrados 

nas pesquisas de Velloso (2008) e de Silva (2016), que demonstraram que há uma menor evasão 

entre os cotistas. Os autores argumentam que, pela dificuldade que os cotistas encontravam 

antigamente para ingressar numa IES, e agora têm essa oportunidade de ingresso, de certa forma 

favorecida pelas políticas de reserva de vagas, não justificaria assim abandonar o curso superior, 

que foi fruto de reivindicações, desejadas há muitos anos, por um ensino inclusivo e 

democrático. O desfavorecimento de políticas voltadas para o atendimento de grupos sociais 

historicamente excluídos na sociedade, como os negros pobres e os indígenas, diverge das 
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legislações brasileiras, como a Constituição de 1988, que estabelece a igualdade de todos 

perante à lei, e outros direitos análogos a todos os brasileiros (HASS E LINHARES, 2012). 

Em relação aos cotistas negros, Velloso (2008) descreve que o motivo que possa 

justificar a pouca evasão entre esse grupo estaria no fato de que eles tendem a valorizar mais 

seus estudos e seu ingresso diante das oportunidades que lhes são dadas agora, através das 

políticas de reserva de vagas para negros. O autor completa que, a evasão entre este grupo 

representaria um ponto negativo para a política de reserva de vagas. Se houvesse um grande 

número de cotistas abandonando seus cursos, não teria porque o governo manter ou investir 

nessa política.  

De acordo Velloso (2008), esses dados acabam por contradizer críticas às reservas 

de vagas. As críticas sugerem que as reservas de vagas iriam contribuir para a entrada de 

estudantes de todos os níveis sociais e raciais, e contribuiria assim para uma interferência na 

qualidade da educação superior. 

Hass e Linhares (2012, p. 838) argumentaram que as discussões sobre as ações 

afirmativas fazem parte dos debates educacionais e constitucionais em respostas aos problemas 

que há muito tempo fazem parte da sociedade, promovendo a segregação e inclusão social. Os 

autores ainda argumentaram que esses problemas "remontam às questões da diversidade 

cultural, da inclusão social e, sobretudo, da cidadania no Brasil.". O propósito dessas discussões 

na educação tem por finalidade reduzir a desigualdade social brasileira, promovendo a inclusão, 

corrigindo distorções provocadas pela forma em que o ensino educacional brasileiro foi, por 

muito tempo, pautado. A educação favorece a ascensão social de indivíduos marginalizados 

pelas políticas públicas e, em contrapartida, contribui para o crescimento do país. 

 No BC&T, a reserva de vagas torna-se uma importante política de democratização 

do ensino e inclusão de estudantes socioeconomicamente vulneráveis, visto que o campus 

Janaúba está localizado numa região do semiárido, onde parte da população se encaixa no perfil 

de vulnerabilidade.  O campus também atende estudantes das regiões próximas à cidade, que 

também se encontram no perfil de cidades do semiárido, e Região Norte de Minas Gerais. Como 

foi demonstrado nesta pesquisa, a maioria dos estudantes é negro, grupo que possui as menores 

rendas do Brasil, fazendo assim parte das classes populares.   
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7.6.1 – Evasão dos discentes do BC&T – análise da modalidade de ingresso e a influência 

das notas do CRA. 

          

As 11 primeiras notas registradas na Tabela 54 são de alunos ingressantes por ampla 

concorrência, e já evadidos. Já na Tabela 55 as 11 primeiras notas são de estudantes que 

ingressaram por reserva de vagas. O grande número de estudantes que evadiram antes de terem 

alguma nota no CRA ou tiveram apenas alguma pontuação é maior no grupo dos ingressantes 

por ampla concorrência, como se nota nas tabelas. 

Na Tabela 54 foi mostrado que a 11ª nota (CRA 3,20) pontos é 3,30 pontos menor 

que a 11ª nota registrada na Tabela 55 (de alunos ingressantes por reserva de vagas) (CRA 6,5).   

Tabela 54- Situação do CRA, por ordem crescente 
de pontuação de matriculados por ampla 
concorrência (amostra das 11 primeiras notas). 

Ordem CRA Frequência 

1º 0 52 

2º 0,4 1 

3º 1,1 3 

4º 1,2 1 

5º 1,4 1 

6º 1,5 2 

7º 1,8 2 

8º 2,5 2 

9º 2,7 1 

10º 3 1 

11º 3,2 1 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 

Tabela 55- Situação do CRA, por ordem crescente 
de pontuação de matriculados por reserva de vagas 
(amostra das 11 primeiras notas).  

Ordem CRA Frequência 

1º 0 40 

2º 0,6 1 

3º 1,1 1 

4º 1,4 1 

5º 3,2 1 

6º 3,6 1 

7º 3,7 2 

8º 5 1 

9º 5,2 1 

10º 5,9 1 

11º 6,5 1 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 

 
De acordo com análises anteriores, concluiu-se que as notas do CRA dos estudantes 

ingressantes por ampla concorrência foram menores que dos estudantes que entraram pela 

modalidade de reserva de vagas. A constatação na Tabela 54 de que os ingressantes por ampla 

concorrência evadiram mais, e a percepção de que a maior frequência de notas até 3 pontos 

encontra-se no grupo entre matriculados que ingressaram por esta modalidade, justificaria a 

média do CRA menor no grupo dos ingressantes por ampla concorrência apresentada em tabelas 

anteriores, já que este grupo possui o maior número de ingressantes.  
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Diante do número de vagas disponibilizadas, 
percebe-se o baixo número de ingressantes no 
BC&T, e em contrapartida, um alto índice de 
evasão.  

Total de evadidos: 744 matrículas. 

30,62% do 
número de 

vagas 

62,26% do 
número de 

ingressantes
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CAPÍTULO VII 

 

8 - CONCLUSÃO DOS ESTUDOS NO BC&T E CONTRIBUIÇÃO DO PAE PARA A 
DIPLOMAÇÃO DOS ESTUDANTES. 

 

8.1 - Número de concluintes na educação superior. 

 

Os indicadores da Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) sobre a educação dos 36 países membros e dos vários outros países parceiros revelou 

que, dos estudantes que ingressam no curso superior brasileiro, especificamente no programa 

de bacharelado, apenas 33% destes conseguiram se formar dentro do prazo estipulado pelo 

programa que o aluno ingressou. Essa porcentagem de concluintes encontrava-se abaixo da 

média de 39% em que se encontravam os países pesquisados. Esta desigualdade ainda se 

manteve ao se comparar a taxa de conclusão dos estudantes após três anos adicionais, 

registrando-se um aumento de 50% de formandos, ainda abaixo da média dos demais países 

que era de 67% (OECD, 2019). 
Em relação ao número de estudantes concluintes na educação superior, o Censo da 

Educação Superior (2019) mostrou que houve um aumento no número de concluintes na rede 

pública de ensino, em relação ao ano de 2017, na ordem de 3,0%. Segundo a Sinopse do Censo, 

990.415 estudantes concluíram o curso superior de graduação presencial em 2018 no Brasil, 

nas categorias pública e privada. Deste número, 242.450 estudantes eram oriundos da categoria 

administrativa pública. Especificando as categorias administrativas das instituições de origem 

desses concluintes, 145.873 concluintes estudavam numa das 110 instituições federais 

brasileiras, 80.344 concluintes estudavam em instituições estaduais, e os outros 16.233 

estudantes concluintes do ensino superior público eram oriundos da rede municipal de ensino 

superior (INEP, 2019). 

 

8.2 - Número de estudantes do BC&T que colaram grau. 

 

O número de matrículas do BC&T até 2019/02 somavam-se 1195 matrículas. Ao 

se analisar o número de estudantes que estavam aptos a colarem grau, ou seja, estudantes que 

já possuíam o requisito do tempo de estudo necessário para se formarem (6 semestres), 

somavam-se 863 matrículas. Como demonstrado na tabela 56, foram registradas 863 matrículas 
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de estudantes aptos a colarem grau. Dos estudantes que formaram, cinco (05) estudantes haviam 

cancelado as suas matrículas, reingressaram, fizeram o aproveitamento de disciplinas, e 

colaram grau. Do total de aptos a colarem grau então se somavam 868 matrículas. No total, 

foram 125 estudantes que colaram grau, de 2016/02 até 2019/02. 

Das matrículas de estudantes aptos a colarem grau, 58 estavam com as matrículas 

ativas no BC&T. Este número representou percentualmente apenas 6,68% do total de alunos 

que se encontravam aptos a colarem grau. As matrículas de estudantes evadidos somavam-se 

653 (cancelados e desligados). Um número bastante elevado ao se constatar que até 2019/02, 

868 matrículas de estudantes estavam aptas para colarem grau. Isso quer dizer que 75,23% das 

matrículas de estudantes que estavam aptas para colarem grau evadiram-se no percurso 

acadêmico. Ademais, até 2019/02, outras 2 matrículas haviam sido trancadas (com 

possibilidade de reativar a matrícula), 3 foram de estudantes transferidos e outras 27 matrículas 

foram de estudantes que fizeram a reopção de curso (saíram do BC&T e ingressaram em outro 

curso na UFVJM).
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Tabela 56- Estudantes aptos a colarem grau e situação atual.  

  Qual a data se refere à situação atual?  

  
  2014/01 2014/02 

Não 
informado 

2015/01 2015/02 2016/01 2016/02 2017/01 2017/02 2018/01 2018/02 2019/01 2019/02 Total 

Qual a 
situação 
atual do 

discente? 

Ativo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 57 58 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 98,3% 100,0% 

Cancelado 
0 9 0 44 69 97 102 162 61 61 26 15 3 588 

0,0% 1,5% 0,0% 7,5% 11,7% 16,5% 17,3% 17,2% 10,4% 10,4% 4,4% 2,6% ,5% 100,0% 

Desligado 
35 0 0 25 1 0 3 0 1 0 0 0 0 65 

53,8% 0,0% 0,0% 38,5% 1,5% 0,0% 4,6% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Trancado 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Transferido 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 

Reopção de 
curso 

0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 4 0 27 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,6% 29,6% 25,9% 14,8% 0,0% 100,0% 

Concluído 
0 0 0 0 0 0 3 19 17 16 18 21 31 125 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 15,2% 14,2% 13,3% 14,4% 16,8% 24,8% 100,0% 

Total 35 9 2 69 70 97 108 120 87 86 51 41 93 868 

  4,1% 1,0% 0,2% 8,0% 8,1% 11,4% 12,5% 13,8% 10,1% 10,0% 5,8% 4,6% 10,3% 100,0% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020.
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Através da análise da tabela anterior é percebido que houve um grande número de 

evadidos entre os estudantes aptos a colarem grau no BC&T. Um percentual de 75,23% dos 

estudantes aptos a colarem grau haviam abandonado o curso e apenas 6,68% desses estudantes 

realmente colaram grau. Entretanto, o número menor de evadidos registrado em 2019 coincide 

com o ano em que o BC&T se mudou para a sede definitiva. Um ambiente próprio, grande, 

com espaços próprios para cada atividade do curso, e que era esperado por toda a comunidade 

acadêmica. 

Os números de estudantes aptos a colarem grau até o ano de 2019 e que evadiram 

foi bem superior ao número de formados. Foram 653 evadidos e apenas 125 formados, de um 

total de 868 estudantes aptos a colarem grau. Entre os 125 formados estão os 5 estudantes que 

haviam cancelado a matrícula, retornaram, e colaram grau. Esse número alto de desistência do 

curso corrobora para a hipótese de que a evasão tenha contribuído para o número baixo de 

formados. 

Do número de alunos aptos a colarem grau, e que concretizaram essa etapa, 

somaram-se 125 discentes. No período de 2016/02, período da formatura da primeira turma, 

registraram-se apenas três formados, correspondendo a 2,5% do número de formados até 

2019/02. Essa turma que formou fazia parte da primeira turma de alunos do BC&T, que 

entraram em 2014/01. Na primeira turma do BC&T foram matriculados 169 discentes e, o 

motivo de apenas três estudantes terem se formado estaria relacionado ao número alto de 

evasões. Para saber exatamente o motivo desse baixo quantitativo de formados, caberia uma 

outra pesquisa mais abrangente. 

No período de 2017/01 houve um aumento expressivo no número de formados, 

porém ainda um número baixo, visto que essa turma era de estudantes que ingressaram em 

2014/02 (113 matrículas), somado ao número de estudantes que haviam ingressado em 2014/01. 

O quantitativo de 2014/02 representou 15,2% do número de estudantes que já colaram grau no 

BC&T. Nos períodos de 2017/02 e 2018/01 houve uma diminuição no número de formados, 17 

(14,2%) e 16 (13,3%), respectivamente. Já em 2018/02 o número de formados voltou a subir, 

comparado aos dois períodos passados. Foram registrados 18 formandos naquele período, sendo 

14,4% do número de formados no BC&T. O número de formados aumentou apenas nos dois 

períodos de 2019. Formaram 21 estudantes em 2019/01 (16,8%), e 31 em 2019/02 (24,8%). 
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A partir dos dados brasileiros expostos pelo censo, comparados aos dados do 

número de concluintes no IECT, Tabela 56, percebe-se que o campus Janaúba acompanhou os 

índices descritos pelo censo, com aumento de concluintes no ensino superior em 2019, em 

relação ao ano de 2017. Houve então uma progressão no número de estudantes que colaram 

grau. De apenas 3 concluintes em 2016, para 36 estudantes concluintes em 2017. No ano de 

2018, formaram-se 34 estudantes, e em 2019 formaram-se 52 estudantes (UFVJM, [2019?]).  

 

8.3 Colaram grau e a relação com o recebimento dos benefícios do PAE. 

  

A Tabela 57 apresenta os discentes que colaram grau e a relação com o recebimento 

de um dos benefícios ofertados pelo PAE.  Observa-se que, dos 125 concluídos, 72 estudantes 

não foram beneficiários do PAE, o que representou 57,6% do total de formados. Destes, 38 não 

concorreram a nenhum processo de seleção do programa, e 34 concorreram, mas não foram 

selecionados. Um quantitativo de 87 formados concorreu ao PAE, mas 53 haviam sido 

selecionados a receber um dos benefícios oferecidos, ou seja, 60,90% dos 87 concorrentes, e 

consequentemente 42,40% do total de formados no BC&T.  

Tabela 57- Foi beneficiário do PAE x Participou do processo de seleção do PAE x colaram grau. 

    Participou do processo de seleção do PAE? 

  NÃO SIM Total 

Foi beneficiário do PAE? 

NÃO 
38 34 72 

100,0% 39,1% 57,6% 

 
SIM 

 
0 

 
53 

 
53* 

0,0% 60,9% 42,4% 

 
Total 

 
38 

 
87 

 
125 

100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 
*Cinco (05) dos estudantes que concluíram o BC&T, haviam cancelado suas matrículas e depois reingressaram no 
curso. Venceram a carga horária necessária e, por isso, formaram pouco tempo depois. 
 

Comparando o número de concluintes, que participaram ou não de um dos 

processos de seleção, e que não foram beneficiados em nenhum momento, percebe-se que o 

número de matrículas que concluíram o BC&T foi maior dentre aquelas de alunos que não 

participaram dos processos do PAE (38). O quantitativo de concluintes entre os dois grupos 

possui uma diferença de 4 matrículas para aquelas que não participaram de nenhum dos 

processos. 
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Analisando a Tabela 58, nota-se que, dentre os 868 aptos a colarem grau, o número 

total de concorrentes foi de 424 matrículas, e 46,2% deles conseguiram receber alguns dos 

benefícios ofertados (196). Outros 53,8%, a maioria dos concorrentes (228), não conseguiram 

nenhum benefício. A porcentagem de beneficiados (196), dentre as 868 matrículas de 

estudantes aptos a colarem grau, representou 22,6% de beneficiários. 

Das 868 matrículas aptas a colarem grau, um total de 672 não receberam nenhum 

benefício do PAE, em nenhum momento enquanto estudavam. Este valor representa 77,4% do 

total de matrículas aptas a colarem grau. Deste número, 444 matrículas não concorreram, e 424 

matrículas concorreram ao PAE. 

 

Tabela 58 - Aptos a colarem grau e relação com o recebimento dos benefícios do PAE.  

                                                      Participou do processo de seleção do PAE? 

    Não Sim Total 

Foi beneficiário do PAE? 

Não 
444 228 672 

100,0% 53,8% 77,4% 

Sim 
0 196 196 

0,0% 46,2% 22,6% 

Total 444 424 868 

  100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 

 

Na Tabela 59 contém os dados sobre os beneficiários e os não beneficiários do PAE, 

aptos a se formarem, e a situação atual da matrícula deles.  É observado que, das 196 matrículas 

de estudantes beneficiários, 26 matrículas ainda estão ativas no BC&T. Este quantitativo 

representava 13,30% do número total de matrículas de estudantes aptos a colarem grau e que 

estavam ativas no BC&T, em 2019/02.  

Das 196 matrículas beneficiadas, 53 delas colaram grau, sendo 27,00% do total de 

formados (125). Confrontando-se este quantitativo ao número de formados no BC&T, percebe-

se que 42,40% do número de formados constituíram-se de estudantes beneficiários do PAE. 

Observa-se também que o quantitativo de beneficiários do PAE, e aptos a colarem grau (196), 

era 3,70 vezes maior que o número de beneficiários formados (53). Enquanto isso, do total de 

não beneficiados aptos a colarem grau (672), que realmente efetivaram a sua colação, somaram-

se 72 estudantes, ou, 10,7% do total dentre os não beneficiados (672) e 57,60% dentre os 125 

formados. 
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 Do total de não beneficiados, 544 evadiram-se (matrícula cancelada e desligada), 

representando 80,95% dos discentes que estavam aptos a colarem grau, e que não foram 

beneficiados pelo PAE. E dentre os aptos a colarem grau, e que foram beneficiados pelo 

programa (196), 109 evadiram-se, representando um percentual de 55,61%. 

 

Tabela 59- Foi beneficiário do PAE x Qual a situação atual do discente, dentre estudantes aptos a colarem grau. 

  Qual a situação atual do discente?  

  Ativo Cancelado Desligado Trancado Transferido 
Reopção 
de curso 

Concluído Total 

Foi 
beneficiário 

do PAE? 

NÃO 
32 483 61 1 2 21 72 672 

4,8% 71,9% 9,1% 0,1% 0,3% 3,1% 10,7% 100,0% 

 
SIM 

 
26 

 
105 

 
4 

 
1 

 
1 

 
6 

 
53 

 
196 

13,3% 53,6% 2,0% 0,5% 0,5% 3,1% 27,0% 100,0% 

 
Total 

 
58 

 
588 

 
65 

 
2 

 
3 

 
27 

 
125 

 
868 

6,7% 67,7% 7,5% 0,2% 0,3% 3,1% 14,4% 100,0% 

Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 

 

O número de estudantes beneficiários que colaram grau, 53 estudantes, 42,40% do 

número de formados no BC&T, tende a reafirmar a importância da assistência estudantil como 

mecanismo que contribui para a diplomação dos estudantes vulneráveis socioeconomicamente.  

Por outro lado, os dados demonstraram que foi grande o número de evadidos aptos a colarem 

grau (55,61%), mesmo sendo beneficiários do PAE. O quantitativo de evadidos mostrou-se 

superior ao número de formados. Este dado demonstra que os auxílios não influenciaram 

totalmente para a permanência de todos os estudantes beneficiários até a sua diplomação, mas 

também demonstrou que grande parte dos formados do BC&T foi beneficiária do PAE. Com 

isso, infere-se que o PAE contribuiu parcialmente para a permanência e diplomação dos 

estudantes do BC&T.  

No fim deste capítulo foi apresentado um infográfico que esquematiza e resume as 

discussões nestes tópicos. 

 

8.4 – Análise do número de concluintes no BC&T e o recebimento do PAE. 
No BC&T, 276 estudantes foram beneficiados pela assistência estudantil do PAE. 

Alguns desses alunos foram beneficiados até mais de uma vez. Para o recebimento dos auxílios, 

o aluno deve cumprir os requisitos exigidos pelos regulamentos e editais do programa. 
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A Tabela 60 apresenta o percentual entre o total de beneficiários do PAE e os 

beneficiários aptos a colarem grau e que colaram, e o percentual entre os não beneficiários e os 

não beneficiários aptos a colarem grau e não colaram. 

Dentre os 276 beneficiários do PAE, 53 estudantes aptos a colarem grau o fizeram, 

representando 19,20% dos beneficiários. E dentre as 919 matrículas que não foram 

beneficiadas, 65,29% dos aptos a colarem grau (672), não o fizeram (600), apenas 72 estudantes 

colaram grau. 

 

Tabela 60- Percentual entre os beneficiários total x colaram grau, e não beneficiários x não colaram grau (entre 

aptos).  

Foi beneficiário do PAE? 

SIM 

total 
276 

100,00% 

Aptos que colaram 
grau 

53 

19,20% 

NÃO 

Total 
919 

100,00% 

Aptos que não colaram 
grau 

600 

65,29% 
Fonte: elaborada pelo autor, 2020. 

 

De acordo a análise anterior, percebe-se que, dentre os 919 estudantes beneficiados 

pelo PAE, 600 não colaram grau, 65,29% dentre o total de não beneficiários. Em contrapartida, 

53 estudantes (19,20%), dos 276 beneficiários do PAE, concluíram o BC&T. 

O resultado dessa pesquisa corrobora com o resultado de outras pesquisas 

realizadas, onde foi analisada a contribuição do PNAES, nas políticas de assistência estudantil 

desenvolvidas em IFE. Alves (2010) demonstrou que 80% dos beneficiários da assistência 

estudantil da universidade afirmaram que os auxílios foram importantes para a conclusão do 

curso superior. Palavezzini e Nogueira (2016) também confirmaram a relevância da assistência 

estudantil na contribuição para a conclusão do curso dos beneficiários.  

Por meio da análise dos dados, comparando os estudantes beneficiados e os que não 

foram beneficiados pelo PAE, e observando o número expressivo de beneficiários que 

formaram no BC&T, presume-se que o PAE foi responsável por contribuir para a diplomação 

dos estudantes vulneráveis socioeconomicamente, beneficiários do programa.  
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8.5- Percentual de concluintes entre os aptos que ingressaram por ampla concorrência e 
por reserva de vagas.  

 

Dentre os 868 aptos a colarem grau, foi percebido que dos 514 ingressantes por 

ampla concorrência 80 estudantes concluíram o BC&T (15,56%). Foram 354 ingressantes por 

reserva de vagas, e dentre eles, 45 estudantes concluíram o curso (12,71%). 

Tabela 61- Percentual de concluintes entre os aptos que ingressaram por ampla concorrência e por reserva de 
vagas. 

   Concluído Percentual % Total 
Ingressou por 
reserva de vagas? 

NÃO 80 15,56% 514 
 
SIM 

 
45 

 
12,71% 

 
354 

 
                      Total 

 
125 

 
14,40% 

 
868 

Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 

 

Diante dos dados expostos, percebeu-se que tanto entre os ingressantes por ampla 

concorrência ou entre os cotistas, o índice de concluintes foi baixo (14,40%) dentre as 868 

matrículas aptas a colarem grau. Entretanto, ao se analisar a porcentagem de concluintes em 

cada grupo, uma pequena diferença percentual foi notada entre os dois grupos (2,85%), onde o 

maior número de concluintes foi do grupo dos ingressantes por ampla concorrência (15,56%). 

 

8.6 - Cor declarada pelos aptos a concluírem o BC&T e a relação com o PAE.  

 

 Na Tabela 62 foi observado que dos 146 autodeclarados da cor preta, aptos a colarem 

grau, apenas 22 o fizeram, representando um percentual de 15,10% do total de aptos desse 

grupo. Dos 490 autodeclarados pardos, aptos a colarem grau, apenas 74 concluíram o BC&T 

(15,1%), a mesma porcentagem que dos autodeclarados pretos, mesmo tendo um número 3x 

maior de aptos a colarem grau.  

Os autodeclarados de cor branca, tinham um número menor de aptos a colarem grau 

(206) que os autodeclarados pardos (490), e também tiveram um número menor de concluintes. 

Foram 26 concluintes integrantes do grupo dos brancos (12,60%). Já entre os brancos e pretos, 

o número de aptos da cor branca (206) é maior que o número de autodeclarados de cor preta 

(146), porém o que se viu, foi que a porcentagem de concluintes entre os dois grupos teve uma 

diferença de 2,50% a menos de concluintes no grupo dos brancos. Os outros grupos 
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apresentaram juntos 3 concluintes. Estes concluintes foram registrados no grupo dos que não 

quiseram se declarar, representando percentualmente 30,00% do total de aptos desse grupo. 

 

Tabela 62- Cor declarada pelos aptos a concluírem o BC&T.  

  Qual a situação atual do discente? 

  Concluído Porcentagem % Total 

 Preta 22 15,1% 146 

  
Parda 

 
74 

 
15,1% 

 
490 

  
Branca 

 
26 

 
12,6% 

 
206 

Qual a cor declarada? 
 
Não quis 
declarar 

 
3 

 
30,0% 

 
10 

  
Amarela 

 
0 

 
0,0% 

      
     13 

  
Indígena 

 
0 

 
0,0% 

 
3 

  
 
Total 

 
125 

 
14,4% 

 
868 

Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 

 

Percebeu-se com essa análise que o número de formandos foi baixo dentre todos os 

grupos de cor analisados, não tendo nenhum grupo de cor se sobressaído com um resultado 

mais expressivo que do outro. Porém, chamou a atenção o grande número de aptos do grupo 

dos pardos (490), mas apenas 15,1% dele concluiu o BC&T. Este dado reflete os dados da 

pesquisa levantada pelo IBGE (2019), entre jovens de 18 a 24 anos, que mostrou que o 

percentual de negros que estavam matriculados ou haviam concluído o ensino superior era de 

18,3%. Além disso, 61,8% dos jovens negros nessa faixa etária não estavam estudando por 

terem que trabalhar. E como demonstrou a pesquisa do GEMAA ([2020]), que o principal fator 

que impulsiona o estudante a pensar em abandonar o curso era a questão financeira, infere-se 

que essa pode ser uma questão que favoreceu o abandono e a não conclusão do curso por essa 

grande parte dos discentes do BC&T. 

A Tabela 63 mostra a porcentagem de conclusão entre os beneficiários por cor 

declarada. Nota-se que o percentual dentre os beneficiários, representantes de todos os grupos 

de cor da universidade, tiveram melhores percentuais no número de concluintes do que 

integrantes dos grupos de cor não beneficiários. Dentre o grupo dos pardos, por exemplo, foram 

372 aptos não beneficiários, sendo que destes, apenas 43 concluíram o BC&T (11,60%). Já 

dentre os 118 aptos beneficiários, um número menor que o número de aptos não beneficiários, 
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um total de 31 estudantes concluíram o curso, numa porcentagem de 26,30%, com 14,70% 

pontos percentuais a mais que o apresentado pelo grupo dos pardos não beneficiários. 

 

Tabela 63 - Porcentagem de conclusão entre os beneficiários, por cor declarada. 

Foi beneficiário do 
PAE? 

    Situação 

      Concluído Percentual Total 

NÃO 
Qual a cor 
declarada? 

 
Preta 

 
12 

 
11,8% 

 
102 

 
Parda 

 
43 

 
11,6% 

 
372 

 
Branca 

 
15 

 
8,6% 

 
175 

 
Não quis 
declarar 

 
2 

 
22,2% 

 
9 

 
Amarela 

 
0 

 
0,0% 

 
12 

 
Indígena 

 
0 

 
0,0% 

 
2 

 
Total 

 
72 

 
10,7% 

 
672 

SIM 
Qual a cor 
declarada? 

 
Preta 

 
10 

 
22,7% 

 
44 

 
Parda 

 
31 

 
26,3% 

 
118 

 
Branca 

 
11 

 
35,5% 

 
31 

 
Não quis 
declarar 

 
1 

 
100,0% 

 
1 

 
Amarela 

 
0 

 
0,0% 

 
1 

 
Indígena 

 
0 

 
0,0% 

 
1 

 
Total 

53 27,0% 196 

Total 
Qual a cor 
declarada? 

 
Preta 

 
22 

 
15,1% 

 
146 

 
Parda 

 
74 

 
15,1% 

 
490 

 
Branca 

 
26 

 
12,6% 

 
206 

 
Não quis 
declarar 

 
3 

 
30,0% 

 
10 

 
Amarela 

 
0 

 
0,0% 

 
13 

 
Indígena 

 
0 

 
0,0% 

 
3 

 
Total 

 
125 

 
14,4% 

 
868 

Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 
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SITUAÇÃO DOS APTOS A 
CONCLUÍREM O BC&T. 

CONCLUSÃO DOS ESTUDOS NO BC&T E 
CONTRIBUIÇÃO DO PAE PARA A DIPLOMAÇÃO DOS 

ESTUDANTES 

APTOS A COLAREM 
GRAU – 868 

MATRÍCULAS 

COLARAM GRAU – 125 
ESTUDANTES (14,40%). 

Dentre as 868 
matrículas, apenas 
125 estudantes 
colaram grau 
(14,40%). 

Através da análise da tabela anterior é percebido que houve 

um grande número de evadidos entre os estudantes aptos a 

colarem grau no BC&T. Um percentual de 75,23% dos 

estudantes aptos a colarem grau haviam abandonado o 

curso e apenas 6,68% desses estudantes realmente colaram 

grau. 

Dos estudantes aptos a colarem grau, 
dentre beneficiários do PAE, não 
concorrentes e concorrentes não 
beneficiados no BC&T: 
 109 beneficiários do PAE evadiram 
(67,28%) e 53 colaram grau (32,72%); 
384 não concorrentes evadiram (90,99%) e 
38 colaram grau (9,00%); 
160 concorrentes ao PAE evadiram 
(82,47%) e 34 colaram grau (17,53%). 
 

162 422 194 
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9 – CONCLUSÃO  

 

A pesquisa em questão buscou analisar a efetividade do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil na UFVJM – campus Janaúba. Para tanto, tomou como linha temporal 

os anos de 2014 até 2019. O público alvo da pesquisa foram os estudantes beneficiários do 

PAE, mas, para encontrar respostas para a análise da efetividade da pesquisa e corresponder 

aos objetivos propostos por ela, outros grupos foram pesquisados, como os estudantes que 

participaram dos processos de seleção do PAE, mas não foram selecionados, e os estudantes 

que não participaram de nenhum processo seletivo realizado pelo programa. 

O projeto contou com pesquisas em bancos de dados digitais da UFVJM, e de 

registros físicos dos acadêmicos nos setores responsáveis por desenvolverem as atividades da 

DRCA e da PROACE no campus Janaúba. O autor da pesquisa teve uma oportunidade maior 

de obter os dados já que é servidor Assistente Administrativo da UFVJM, campus Janaúba, 

com o trabalho direcionado às atividades da PROACE, especificamente da DAE, com 

atendimento aos discentes concorrentes e beneficiários do PAE. 

Como foi estabelecido no primeiro objetivo deste trabalho "Traçar perfil dos 

estudantes do BC&T, por meio da caracterização social/acadêmico dos estudantes e, em 

especial, dos beneficiários do PAE, do campus Janaúba", a pesquisa construiu e discutiu o perfil 

dos estudantes do campus Janaúba, onde observou-se que dos 1195 ingressantes a maioria era 

do sexo masculino. Percebeu-se que os dados encontrados na pesquisa divergiram de pesquisas 

recentes que demonstraram que estudantes do sexo feminino é maioria nas universidades 

brasileiras. Foi notada divergência entre o número de ingressantes de cada sexo e o sexo dos 

beneficiários do PAE, onde ficou demonstrado que o número de ingressantes do sexo feminino 

era menor, porém o número de representantes desse grupo era maior quando se tratou de 

quantitativo de beneficiários do PAE.  

Infere-se com isso que, a desigualdade de sexo percebida no Brasil, principalmente 

em relação ao mercado de trabalho e aos ganhos salariais, pôde ser percebida também no 

campus Janaúba, sendo um impeditivo para que as estudantes pudessem se sustentar sozinhas 

e continuar seus estudos. Sendo assim, este foi o sexo que mais buscou auxílios financeiros 

estudantis. 

O número de autodeclarados brancos matriculados era maior que o número de 

autodeclarados pretos matriculados, porém os pretos detiveram uma porcentagem maior de 

beneficiários que os beneficiários autodeclarados brancos. O grupo dos negros (pardos e pretos) 
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foi o grupo que mais participou dos processos seletivos do PAE, e foi o que mais recebeu 

auxílios estudantis. Depreende-se então que, este grupo tenha dependido mais de auxílio 

financeiro para auxiliá-los nos estudos do que os demais. Quando se observa que a desigualdade 

de renda no Brasil afeta mais os pretos e pardos, onde estes grupos detém o maior número de 

integrantes com as menores rendas na sociedade e com o maior número de vulneráveis 

socioeconomicamente, entende-se porque são os grupos que mais buscaram o auxílio estudantil. 

Percebeu-se com a pesquisa que os estudantes matriculados no BC&T 

autodeclarados pretos e pardos eram maioria. Esse dado refletiu as pesquisas sobre raça/cor da 

população brasileira, como as demonstradas no PNAD e na V Pesquisa Nacional de Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES. O número deste grupo de 

estudantes no BC&T, campus Janaúba, ainda se mostrou superior ao número de representação 

de estudantes negros e pardos demonstrado pelo estudo de Desigualdades Sociais por Cor ou 

Raça no Brasil, que foi realizado pelo IBGE (2019). No entanto, o aumento de estudantes deste 

grupo nas universidades brasileiras, e provavelmente no BC&T, deve-se graças a políticas 

públicas de democratização de acesso ao ensino superior empreendidas. 

Quanto à modalidade de ingresso no BC&T, observou-se que a maioria dos 

ingressos foram por ampla concorrência. Mesmo assim, há de se considerar o grande número 

de ingressantes pela modalidade de reserva de vagas. Dentre os ingressantes por ampla 

concorrência, 19,80% foram beneficiados pelo PAE, e dentre os ingressantes por reserva de 

vagas 27,60% foram beneficiários do PAE. Com isso, foi percebido que a maioria dos 

beneficiários do PAE ingressou pela modalidade de reserva de vagas. 

A modalidade de ingresso na UFVJM não é um dos requisitos para a concorrência 

ao PAE. Um dos requisitos com maior peso nos Editais do programa é a questão da renda per 

capta. Como indiretamente há grupos de estudantes que ingressaram pelas reservas de vagas, 

cujo requisito também incluía a renda, pondera-se que a modalidade de ingresso no BC&T 

deveria ser um dos critérios para seleção dos beneficiários do PAE.  

E a última categoria analisada, sobre o perfil dos ingressantes, foi sobre a cidade e 

o estado de origem deles. Ficou comprovado que a maioria dos ingressantes era do estado de 

Minas Gerais/MG. As quatro (4) cidades com maior número de representação de ingressantes 

no BC&T são da Região Norte de Minas Gerais, tendo a cidade de Janaúba, campus sede do 

BC&T, a maior representação de ingressantes (40,58%). Dentre os beneficiários do PAE, 92,80% 

eram de MG, e 40,20% beneficiários eram da cidade de Janaúba, e as três (3) representações 
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seguintes no ranking são de cidades norte mineiras. Como descreveu Ximenes Org. (2016) o 

Norte de Minas possui cidades carentes financeira e estruturalmente.  

Programas governamentais para a educação devem sim ser fomentados e 

continuados com o intento de favorecer, além da inserção de estudantes advindos das classes 

sociais menos favorecidas, a permanência desse novo perfil de estudante ingressante no ensino 

superior. É preciso oportunizar a eles, antes de tudo, um ensino básico de qualidade, que os 

prepare para competir de igual oportunidade de conhecimento às vagas em universidades e 

cursos de alto prestígio. Faz-se necessário que a universidade se prepare pedagógica e 

estruturalmente para atender estudantes que antes eram excluídos do ensino superior pela 

dificuldade financeira, por problemas físicos, por falta de instituições próximas a sua residência 

ou mesmo pela sua dificuldade de aprendizagem devido a uma educação básica deficiente. 

De acordo o segundo objetivo da pesquisa, foi realizada a análise do coeficiente de 

rendimento acadêmico (CRA) dos discentes da UFVJM. O objetivo de identificar os impactos 

do PAE no desempenho acadêmico dos beneficiados pelo programa foi assegurado, e 

demonstrou que estudantes beneficiários tiveram melhores desempenhos no CRA que os 

estudantes não beneficiários.  

Identificou-se, por meio da pesquisa, que a média do CRA dos estudantes que 

haviam recebido algum dos benefícios do PAE foi maior que a média dos não beneficiados. 

Entre os não concorrentes ao programa e os beneficiários, a maior média foi dos beneficiários. 

O desvio padrão demonstrou que as notas dos beneficiários foram mais uniformes, e que nos 

três (3) primeiros quartis, os beneficiários tiveram melhores notas que os não concorrentes. 

Entre os concorrentes que não foram beneficiados e os beneficiários, novamente a média mais 

alta foi dos estudantes beneficiários. Novamente, nos três (3) primeiros quartis, os beneficiários 

também tiveram melhores notas que os concorrentes não beneficiados. 

A nota máxima dos beneficiários, expressa no 4º quartil, foi menor que as notas dos 

dois outros grupos. Quando se observa que os beneficiários são compostos de estudantes 

vulneráveis socioeconomicamente, advindos de escolas públicas, sendo a maioria deles do 

grupo de pretos e pardos, grupo historicamente excluídos de políticas públicas educacionais, 

pressupõe-se que estes estudantes eventualmente dependem do auxílio como um sustentáculo 

para seus estudos. Com isso, é possível inferir que esta nota ainda represente uma grande 

conquista para estudantes deste grupo. E essa conquista também foi comprovada quando se 

analisa o desvio padrão do grupo dos beneficiários que foi menor que dos outros dois grupos 

analisados.  
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Tendo o entendimento de que outros fatores de ordens diversas, sejam fatores 

externos e internos, além da questão da falta de recursos financeiros, interferem no desempenho 

acadêmico, dentre eles, a falta de acompanhamento pedagógico e psicológico, cabe ressaltar 

que em pesquisas analisadas, esses acompanhamentos foram apontados como de fundamental 

importância para a vida acadêmica dos discentes. Neste quesito, o campus Janaúba dispõe 

apenas de uma Psicóloga para atender a toda a comunidade acadêmica, e não dispõe de 

nenhuma pedagoga para orientar os estudantes que venham a apresentar dificuldades de 

aprendizagem ou de outra ordem pedagógica.  

Com as melhores médias sendo atribuídas aos beneficiários do PAE, e tendo estes 

estudantes obtido notas superiores aos outros grupos analisados, do 1º ao 3º quartil, é pertinente 

supor que a assistência estudantil contribuiu efetivamente para o desempenho dos estudantes 

beneficiários, ao proporcionar aos estudantes deste grupo subsídios para estudarem e obterem 

bons desempenhos nas médias do CRA. A assistência pecuniária estudantil contribuiu para esse 

melhor desempenho acadêmico, tendo o entendimento que os beneficiários eram estudantes 

vulneráveis socioeconomicamente, e os recursos financeiros recebidos, através do PNAES, 

contribuíram para que pudessem estudar, proporcionando comodidade e facilidade nos estudos, 

e lhes retirasse a incerteza de continuarem seus estudos ocasionada pela falta de recursos 

financeiros. 

Respondendo ao terceiro objetivo do projeto: "Avaliar se as ações do PAE 

favorecem a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade econômica", a 

pesquisa analisou a evasão no BC&T, do campus Janaúba. Assim, foram analisadas as 

matrículas dos ingressantes no BC&T, discutindo as formas de ingresso, o quantitativo de 

ingressantes por ampla concorrência ou por reserva de vagas, a distribuição de vagas durante o 

período analisado, o quantitativo de vagas preenchidas e ociosas, além da relação do 

preenchimento de vagas e o recebimento dos benefícios concedidos pelo PAE. 

Foi percebida uma diminuição no número de estudantes ativos e o aumento no 

número de benefícios disponibilizados. Com isso, percebeu-se uma diminuição na diferença 

entre a porcentagem de matrículas beneficiadas em relação ao número de ingressantes ativos, 

por semestre. Mesmo assim, não se pôde concluir que o número de auxílios foi suficiente para 

atender a todos que os pleiteavam, visto que estudantes já matriculados, ingressantes em 

períodos anteriores, concorriam conjuntamente aos novos ingressantes. Uma constatação 

estabelecida foi de que o número de auxílios estudantis não foi suficiente para atender a todos 

os estudantes que participaram dos processos seletivos de concorrência ao PAE.  
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O número de vagas disponibilizadas para o BC&T foi de 3.903 vagas. Em 

contrapartida, foram disponibilizados 899 benefícios. Esse quantitativo de benefícios 

disponibilizados não seria suficiente para atender aos estudantes ativos do BC&T se todos eles 

resolvessem solicitar um benefício do PAE, visto que o número de benefícios disponibilizados 

em cada semestre foi muito inferior ao número de estudantes ativos em cada semestre analisado. 

Os valores dos repasses do PNAES para o campus Janaúba não seguiram a 

diminuição nos valores repassados do Governo Federal para a UFVJM. Uma diminuição dos 

repasses do Governo para a UFVJM foi percebida nos períodos de 2017/02 e 2018/01, com 

diminuição de 2,84% do valor repassado de 2016 para 2017. Enquanto que, em 2017, houve 

um aumento nos valores de repasses para Janaúba, na ordem de 55,38%, do recebido em 2016. 

Seguindo a diminuição dos valores repassados do Governo para a UFVJM, Janaúba também 

teve uma diminuição do repasse em 2018, voltando a ter um aumento em 2019, mas com novas 

diminuições em 2020 e 2021.  

Dos 1195 ingressantes, 744 matrículas se encontravam na situação de evadidos do 

BC&T até 2019. Isso representava um percentual de 62,26%, do total de ingressantes. Nos três 

primeiros semestres de estudo foi percebido o maior número de evasões. Já entre os 

beneficiários do PAE, ficou constatado que 46,00% das 276 matrículas beneficiadas, ou seja, 

127 matrículas estavam evadidas do BC&T. Dentre os 399 concorrentes não beneficiados, 

52,88% evadiram-se, e 78,07% dos não participantes de nenhum Edital do PAE evadiram (406 

matrículas dentre as 520 registradas). 

Constatou-se que de 2014 a 2019, o BC&T recebeu 1195 ingressantes. Deste total, 

919 matrículas não foram beneficiadas pelo PAE (76,90%), enquanto 276 matrículas foram 

contempladas neste período (23,10%). Somados todos os anos em que o PAE disponibilizou 

benefícios estudantis, conclui-se que, ao todo, foram disponibilizados 899 benefícios (entre 

bolsa e auxílio estudantil). 

Depreende-se então, a partir dos dados obtidos, comparando-se as tabelas 

anteriormente analisadas, é a possibilidade de a evasão estar relacionada com o não recebimento 

dos benefícios oferecidos pelo PAE. Foi notado que 1957 estudantes concorreram aos 

benefícios, e apenas 276 conseguiram ter acesso a ele. Comparando o grupo que teve acesso ao 

benefício e o grupo que concorreu a ele, mas não conseguiu, foi percebido que os beneficiários 

evadiram em menor número. Percebeu-se que a evasão ocorreu em maior número entre aqueles 

estudantes que não receberam o benefício. 
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A pesquisa constatou que os autodeclarados pardos foram a maioria no número de 

evadidos do BC&T (546). A causa para este grupo ser maioria dos evadidos, pode estar ligada 

a vários fatores, como sociais ou educacionais ou mesmo à posição em que a maioria dos negros 

ocupa na sociedade brasileira, em grande parte desprovida de políticas públicas e empregos 

dignos, que lhes ofereçam uma renda justa. Daí, a assistência estudantil mostra-se como política 

importante para a permanência desse grupo na universidade. O real motivo que leva esses 

estudantes a evadirem-se pode ser objeto de estudos futuros. Além disso, a pesquisa demonstrou 

que os cotistas evadiram menos que os estudantes que ingressaram por ampla concorrência. 

Foram 432 evasões de estudantes que ingressaram por ampla (62,52%) concorrência e 312 

evasões de estudantes que ingressaram por sistema de reserva de vagas (61,90%). 

Várias podem ser as causas prováveis para as evasões dos estudantes do BC&T, 

além da questão financeira, como salienta Giliolli (2016). Para o autor, a própria característica 

e estrutura do curso que possui disciplinas comuns nos primeiros anos e, posteriormente, 

necessita estudar mais alguns anos no curso pretendido, favorece a evasão. Assim como, a 

dificuldade de rendimento acadêmico e percepção sobre o curso. 

Como uma hipótese que se apresenta para a evasão do BC&T, aponta-se uma 

desmotivação que os estudantes possam a ter com o mercado de trabalho de tecnologia atual, 

onde se registra cada vez mais uma desindustrialização no Brasil, a precarização e 

desvalorização dos profissionais das áreas de engenharia, assim como a desvalorização das 

remunerações pelo trabalho. A não identificação com o curso, a distância da residência de 

origem e da família, vontade de trocar de curso, a necessidade de trabalhar (AGUIAR, 2018; 

BARBOSA (2018b). Estes dois (2) últimos pontos relacionados pelas autoras colocam-se como 

ponto chave para atribuir novamente à assistência estudantil a sua efetividade ao possibilitar 

aos estudantes socioeconomicamente carentes do BC&T, permanecerem no curso.  

Ao avaliar as ações do PAE e o favorecimento da permanência dos estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, a pesquisa conseguiu demonstrar que os 

beneficiários pertenceram ao grupo do BC&T que menos se evadiu, comparados aos demais 

grupos analisados, sendo presumível dizer que a assistência estudantil financeira 

disponibilizada tenha contribuído para essa permanência. As outras possíveis causas da evasão 

podem ser analisadas em pesquisas futuras. 

O PNAES, como política de assistência ao estudante socioeconomicamente 

vulnerável, tende a contribuir com um problema que seja estrutural, como a falta de recurso 

para a manutenção dos estudos de estudantes carentes, que muitas vezes foram desprovidos de 
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políticas educacionais que favorecessem sua inserção no ensino superior. Por meio de 

redistribuição de renda, o programa promove a justiça social (Queiroz, 2015), ao oportunizar 

aos discentes permanecerem na universidade, quando o impeditivo para isso seja as condições 

financeiras.  

Devido o recorte temporal desta pesquisa situar-se entre os anos 2014 a 2019, os 

dados sobre evasão entre os anos de 2020 a 2021 não puderam ser analisados aqui. Mas, mesmo 

assim, neste período atípico pelo qual o mundo está passando, cabe discorrer sobre alguns dados 

atuais sobre a evasão em período de Pandemia. Em 2020, a evasão de estudantes das IES foi 

sentida por várias instituições. As evasões tiveram um motivo em comum e extraordinário, a 

pandemia provocada pela doença denominada Covid-19. De acordo Oliveira (2020), o número 

de estudantes que poderão evadirem-se das IES pode aumentar devido essa a pandemia. As 

aulas nas IES foram suspensas por meio da Portaria nº 343, do MEC, em 18 de março de 2020. 

No lugar das aulas presenciais, o modelo de Educação à Distância (EAD) foi a alternativa 

encontrada para que os estudantes continuassem seus cursos (VALERIANO, 2020). E de acordo 

com a Portaria do MEC, nº 544, de julho de 2020, as aulas presenciais poderiam ser substituídas 

por aulas digitais até 31 de dezembro de 2020 (BRASIL, 2020). Com isso, estudantes das IES 

do país ficaram sem frequentar as IES até os dias correntes. 

A razão apresentada por Oliveira (2020) para fazer essa inferência é que a falta de 

renda e de perspectiva do estudante poderia contribuir para essa evasão. A economia brasileira 

sentiu os efeitos da pandemia, onde salários foram reduzidos e muitos trabalhadores foram 

despedidos. Com isso, a autora prevê diminuição no número de matrículas e um aumento no 

número de estudantes que evadirão do ensino superior. A autora salienta que a evasão será 

sentida tanto nas IES públicas quanto nas privadas. As IES privadas poderão sentir os efeitos 

da pandemia também através da redução nos pagamentos das mensalidades. Oliveira acredita 

que 35% dos estudantes poderão abandonar os cursos neste ano. A consequência para o Brasil, 

segundo a autora, será a falta de mão de obra especializada que deixará de ser formada para 

ajudar no soerguimento da economia brasileira, que já está enfraquecida, após a pandemia.  

A evasão no período da pandemia já está sendo sentida pelo BC&T. Entre 2020/01 

e 2020/02 registraram-se 61 estudantes evadidos do BC&T, segundo o servidor responsável 

pela Divisão de Registro e Controle Acadêmico da UFVJM (DRCA), (RODRIGUES, 2021). 

Não se pôde fazer a relação entre a Pandemia e a evasão, mas apenas que este número de 

evasões foi registrado. Este número de estudantes evadidos nesse período em que o campus não 

esteve funcionando ainda não pode ser comparado a semestres anteriores, em que foram 
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registrados um número muito alto de evasão, como nos períodos de 2016/02 (105 evadidos) e 

2017/01 (101 evadidos). Mesmo assim, este número de evadidos causa preocupação ao campus, 

visto que um número alto de evasão já foi registrado desde sua implantação em Janaúba e a 

pandemia ainda inviabiliza as aulas presenciais no campus. 

No mês de setembro de 2020, a Pró-reitoria de Graduação (Prograd), da UFVJM, 

autorizou a retomada das aulas, em caráter remoto emergencial (UFVJM, 2020c). A autorização 

para as aulas acontecerem na modalidade remota já havia sido aprovada por meio da Resolução 

Consepe n.º 9/2020, de 05 de agosto, de 2020 (UFVJM, 2020d). Essa retomada das aulas poderá 

ser um alento para o campus que via nas aulas paralisadas uma motivação para a evasão de um 

grande número de seus alunos. 

Outra informação que pôde contribuir para a permanência de estudantes nesses 

tempos de pandemia, foi a liberação do Auxílio-Emergencial Especial. As bolsas e auxílios 

estudantis estavam também suspensas desde o período em que as aulas foram paralisadas. 

Apenas os auxílios estudantis haviam sido pagos para os estudantes selecionados através do 

último processo de seleção realizado, nos meses de março e abril. A Proace entendeu que os 

estudantes selecionados pelo edital anterior, e por isso vulneráveis socioeconomicamente, 

podiam não estar tendo aulas, mas ainda eram estudantes da universidade e possuíam gastos 

pessoais. O auxílio tem natureza eventual e foi disponibilizado em caráter temporário durante 

o período de pandemia, e está se estendendo até o ano de 2021 (UFVJM, 2020e; UFVJM, 

2020f). 

Conforme o quarto objetivo proposto, a pesquisa dedicou-se a avaliar se o PAE 

contribuiu para a conclusão dos estudos dos discentes beneficiados, sendo um dos propósitos 

do programa contribuir para a diplomação dos estudantes. Os resultados demonstraram que 

grande parte dos formados era composta por estudantes que, em algum momento de seus 

estudos, receberam algum auxílio estudantil do PAE. Diante do grande número de desistentes 

dentre o total de aptos a colarem grau, e diante do quantitativo de beneficiários que concluíram 

seus estudos, supõe-se que a assistência estudantil contribuiu efetivamente para essa conclusão.  

Ao analisar os concluintes dentre os grupos dos ingressantes por ampla 

concorrência e reserva de vagas, foi constatado que, tanto dentre o grupo dos ingressantes por 

ampla concorrência, como dentre o grupo dos ingressantes por reserva de vagas, o número de 

concluintes foi baixo, mas o destaque foi que a porcentagem de concluintes do grupo dos 

ingressantes por reserva de vagas ficou próxima à porcentagem do grupo dos ingressantes por 

ampla concorrência, porém um pouco à baixo. Isso demonstrou que o grupo dos ingressantes 
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por reserva de vagas não ficou com um número tão discrepante, comparado ao número de 

concluintes do outro grupo, demonstrando um resultado satisfatório para este grupo. 

O grupo, dentre os autodeclarados aptos a colarem grau, que teve a maior 

porcentagem de concluintes foi o grupo dos que não quiseram identificar a cor. No entanto, era 

um grupo constituído de 10 matrículas aptas, diferentes de outros grupos, como dos pretos, 

pardos e brancos que detinham um número maior de aptos. Dentre os grupos dos autodeclarados 

amarelos (13) e indígenas (03) não foi encontrado nenhum concluinte.  

Os grupos dos pretos e pardos (negros) detiveram a maior porcentagem de 

concluintes dentre os aptos a colarem grau, sendo as mesmas porcentagens para cada grupo 

(15,10%). Foram registrados 146 aptos a colarem grau no grupo dos pretos e 490 aptos no grupo 

dos pardos. O grupo dos pretos tinha um número menor de aptos que o grupo dos pardos, porém 

teve o mesmo percentual de formandos deste grupo. Já o grupo dos brancos deteve um 

percentual de concluintes menor que os grupos dos pardos e pretos (12,60%), mesmo tendo um 

número de aptos maior que o grupo dos pretos.  

A pesquisa demonstrou que o número de concluintes foi baixo dentre todos os 

grupos raciais pesquisados. Mas dentre os beneficiários ficou demonstrado que os percentuais 

favoreceram mais a eles, uma vez que dentre este grupo percebeu-se um percentual melhor no 

número de concluintes do que dentre os não beneficiários. 

Diante dos dados analisados sobre conclusão do curso, foi então evidenciado que o 

grupo dos estudantes beneficiários do PAE deteve os maiores índices de conclusão no BC&T. 

No entanto, diante do grande número de desistentes dentre o total de aptos a colarem grau, e 

diante do quantitativo de beneficiários que concluíram seus estudos, sendo um número maior 

que dos outros grupos analisados, supõe-se que a assistência estudantil contribuiu efetivamente 

para essa conclusão dos beneficiários. Ainda assim, o número de concluintes, dentre os 

beneficiários (53), também foi baixo, comparado ao número de aptos (196). A conclusão a que 

se pode chegar é que o PAE contribuiu parcialmente para a permanência e diplomação dos 

beneficiários. 

A partir dos quatro objetivos que foram respondidos pela pesquisa, cabe aqui 

responder ao seu objetivo geral: Qual a efetividade do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil na UFVJM – campus Janaúba?. O PNAES é um programa nacional, que fomenta as 

políticas de assistência estudantil também na UFVJM, por meio do PAE, e tem como objetivo 

democratizar a permanência do discente beneficiário, socioeconomicamente vulnerável, 

oferecendo meios para que permaneça no curso até sua diplomação, contribuindo assim para o 
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sucesso acadêmico dele. Mesmo diante de fatores intrínsecos aos discentes do BC&T, que 

tenham influenciado negativa ou positivamente no estudo dos discentes beneficiários ao longo 

dos anos letivos, credita-se ao PAE a concretização dos objetivos do PNAES no campus 

Janaúba ao proporcionar a um grande número de seus beneficiários que permanecessem no 

curso BC&T até a sua conclusão.  

Como limitação para informações comparativas, pode ser citado o fato de apenas o 

BC&T, do campus Janaúba, ter servido de base para a pesquisa. Uma pesquisa comparando 

dados de outros cursos no IECT, nos demais campi da UFVJM ou mesmo outros cursos, de 

outras universidades, enriqueceria demasiadamente esta pesquisa. 

Outra limitação foi o registro da renda dos estudantes. No e-campus apenas é 

informado por qual grupo o estudante ingressou, dentro da modalidade de reserva de vaga, não 

especificando qual a renda que o estudante declarou. Esse dado também é discriminado nos 

formulários de comprovação de renda, que cada aluno preenche, porém somente os candidatos 

que se inscreveram na lista de reserva de vagas de renda inferior a 1,5 declaram o valor. Mesmo 

estes dados dos declarantes não foram compilados em uma planilha, o que poderia facilitar a 

pesquisa. Como demandaria muito tempo para essa compilação, ela não pôde ser feita pelo 

autor. O mais próximo da análise da renda do estudante que esta pesquisa conseguiu chegar foi 

ao analisar a modalidade de ingresso dos estudantes, onde também consta a questão da renda 

per capta, porém junto a outras discriminações, como cor e escolaridade. 

Dados quanto a quantidades de vezes que o mesmo discente participou da seleção 

do PAE, e em quais períodos os estudantes pleitearam os benefícios, não estão compilados em 

dados digitais, e com acesso facilitado. Isso dificultou uma abrangência maior da pesquisa, com 

mais dados e informações. Por demandar um maior tempo para colher os dados, organizá-los e 

estudá-los, esta informação poderá ser pesquisada em trabalhos posteriores.   

Como agenda de pesquisa, propõe-se para futuras pesquisas um levantamento nas 

escolas de ensino médio, da cidade de Janaúba, sobre o grau de conhecimento que os estudantes 

detêm da UFVJM, campus Janaúba, e se eles conhecem qual o papel da Universidade no 

desenho da sociedade. Outra contribuição desse levantamento para o campus viria na 

proposição do fortalecimento das estratégias de marketing e divulgação dos cursos oferecidos 

no campus. 

Quanto à questão da inclusão da mulher no mercado de trabalho e nos cursos de 

ciências e tecnologias, para um trabalho futuro pode ser proposta uma pesquisa junto às escolas 

de ensino médio da região, questionando os alunos sobre o conhecimento que têm do campus 
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Janaúba. Posteriormente, uma apresentação sobre o campus pode ser feita para esses estudantes 

conhecerem os seus cursos. Essa apresentação pode ser dirigida especialmente às estudantes do 

sexo feminino ao fazer uma apresentação de forma a demonstrar que o curso de ciência e 

tecnologia não faz distinção entre os sexos. 

Foram feitas análises sobre raça, sexo, origem geográfica e modalidade de ingresso 

dos estudantes. No entanto, não foi possível fazer uma análise interseccional, onde as questões 

de gênero e raça não puderam ser aprofundadas, mas poderão ser exploradas em trabalhos 

futuros.  

Outra proposta para um trabalho futuro seria averiguar se o acompanhamento 

pedagógico desempenharia um efeito positivo para o aumento das notas dos estudantes e qual 

seria a distinção desse acompanhamento na melhoria do desempenho acadêmico do estudante 

uma vez que foi percebido em outras pesquisas que os estudantes analisados questionaram 

bastante a falta de acompanhamento pedagógico e psicológico para eles, enquanto estiverem 

estudando, visto que poderia contribuir para o bom desempenho deles no curso até a sua 

diplomação. Ainda visando projetos futuros, propõe-se pesquisar, junto aos beneficiários, a 

forma de uso que eles reservam aos benefícios. Saber em que medida os auxílios são usados 

para auxiliá-los nos estudos e melhoramento do CRA, e buscar compreender a percepção que 

eles têm dessa contribuição.  

Dentre as constatações feitas pela pesquisa, chama a atenção o grande número de 

vagas ociosas no BC&T. Um questionamento que se pode levantar e tentar ser respondido em 

outras pesquisas é o real motivo para a baixa procura pelo curso do BC&T, visto que a UFVJM 

é uma das duas únicas representantes de IFES na Região Norte de Minas Gerais.  

Ao se observar que a evasão aconteceu em maior proporção nos três primeiros 

semestres letivos, caberia explorar essa questão em uma consulta aos discentes ingressantes, 

buscando saber se eles conheciam o curso antes de seu ingresso. Outra questão que poderia ser 

levantada é se eles conheciam realmente qual o papel da Universidade para o futuro deles, para 

a região que está inserida e para o país. 

 Também deveria ser intensificada a apresentação do campus para esses futuros 

acadêmicos. Assim, os novos ingressantes de Janaúba, e de cidades da região, teriam 

conhecimento prévio dos cursos antes de ingressarem no campus Janaúba, podendo com isso, 

influenciar num menor número de vagas ociosas. A não identificação com o curso foi apontado 

por Aguiar (2018) e Barbosa (2018) em suas pesquisas no BC&T. 
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Para saber o motivo de um número percentual baixo de formados, e as diferenças 

entre os formados dentre os grupos raciais, seria necessária uma pesquisa mais dirigida a fim 

de esclarecer os reais motivos que contribuíram para isso. A pesquisa também poderia buscar 

esclarecer o motivo da não conclusão dentre os grupos de amarelos e indígenas aptos a colarem 

grau. O grupo de indígenas também faz parte de um grupo que é atendido por políticas sociais, 

dentre elas a reserva de vagas para ingresso no ensino superior. 

Demonstrando a importância desta pesquisa, é salientado que ela pode ser utilizada 

pelos gestores da universidade, pelos responsáveis pela coordenação pedagógica, pelos 

responsáveis pela estruturação do Plano Político e Pedagógico (PPP) e pelo controle acadêmico 

da UFVJM. O Intento é que os apontamentos contribuam para a elaboração de estratégias, 

visando uma gestão eficiente do programa, que contemple efetivamente os anseios dos 

discentes socioeconomicamente vulneráveis matriculados na UFVJM. Em posse dos resultados 

desta pesquisa, os gestores terão uma referência para subsidiar a discussão, elaboração, 

aplicação e manutenção de políticas sociais e educacionais, no intento de favorecer o êxito no 

processo educativo dos estudantes (UFVJM, 2016; UFVJM, 2017c).  

Também poderá ser uma fonte de referências para a Diretoria de Assistência 

Estudantil (DAE), que é a responsável por propor, planejar e executar as ações relacionadas à 

assistência e promoção social na universidade (UFVJM, [2019 b]). Os gestores, com os 

resultados desta pesquisa, terão dados disponíveis para a proposição de reestruturação das 

políticas assistenciais da UFVJM e criação de estratégias mais efetivas, que contemplem 

amplamente os anseios dos discentes beneficiários da assistência estudantil. 

A Pesquisa pretendeu trazer novas reflexões sobre o tema da assistência estudantil 

sobre a ótica de uma pesquisa documental, feita em um campus universitário recente e instalado 

em uma região de Minas Gerais que, por muitas vezes, é comparada a regiões mais pobres do 

Nordeste brasileiro, com gritante desigualdade social e pouco investimento em educação e 

saúde. O trabalho, ao passo que se aprofundou nas análises e em seus objetivos, buscou 

corroborar com as pesquisas existentes na literatura atual que discutem o PNAES.  

Esta Dissertação aprofundou em seus objetivos e na análise documental na intenção 

de explorar minuciosamente o programa de assistência estudantil na UFVJM, e tentar atestar a 

sua efetividade enquanto política de assistência ao estudante socioeconomicamente vulnerável. 

A pesquisa lançou mão de acervos públicos que discorreram sobre políticas públicas 

educacionais ao longo da história até os dias atuais, como Leis, Constituições, Diretrizes, 

Decretos Regulamentos, dentre outros. Também usou como referência documentos atuais que 
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analisam o PNES, como o Relatório de Consolidação dos Resultados das Gestões do Plano 

Nacional de Assistência Estudantil e as ações solicitadas pelo SESu/MEC às universidades, por 

meio do Ofício-Circular nº 16/2019/CGRE/DIPPES/SESU-MEC, sobre a gestão eficiente do 

PNAES nas universidades federais. Sendo assim, a pesquisa torna-se um complemento mais 

atualizado a pesquisas já realizadas e que trataram do assunto das políticas assistenciais nas IFE 

e sobre o PNAES. Ainda assim, torna-se uma pesquisa mais ampla ao abordar o perfil dos 

estudantes beneficiários do programa e a efetividade da contribuição do PAE para a melhora no 

desempenho acadêmico, permanência no curso e conclusão dos estudos dos beneficiários, 

referenciando-se por análises documentais. Além disso, a pesquisa fez um paralelo entre outros 

trabalhos científicos consolidados na literatura e que se prestaram a avaliar o PNAES, tornando 

esta pesquisa mais ampla e atual por sua análise. Com isso, pretende-se fomentar e potencializar 

as discussões acerca das políticas educacionais estudantis no bojo das IFE, no intento de 

colaborar com a gestão eficiente do PNAES nessas instituições. 

Em síntese, com a pesquisa espera-se contribuir com a gestão das políticas 

educacionais do ensino superior na busca pela qualidade, e colaborar no planejamento e 

execução das políticas assistenciais. Assim, busca-se viabilizar mais um referencial teórico para 

os profissionais educacionais e agentes envolvidos no processo da UFVJM e das demais IFE 

quanto à gestão do PNAES. Também se espera que possa auxiliar em estudos acadêmicos e 

científicos sobre a assistência estudantil nas IFE. 

As políticas públicas são necessárias para a promoção da justiça social, preconizada 

como objetivos fundamentais da Constituição brasileira de 1988 (Brasil, 1988). Elas 

proporcionam às classes socioeconomicamente vulneráveis a redução das desigualdades sociais. 

Segundo Montenegro (2019), a superação da desigualdade social dar-se-á apenas com políticas 

redistributivas. E o PAE, como uma política pública, educacional e redistributiva, tem a missão 

de contribuir para o sucesso educacional dos estudantes da UFVJM, em especial os alunos do 

campus Janaúba, propiciando a democratização do ensino, e contribuindo efetivamente para 

sua permanência, desempenho acadêmico e conclusão do curso. 

No orçamento geral para 2020, que foi disponibilizado para a UFVJM executar seu 

programa de assistência ao estudante, por meio do PNAES, através dos auxílios financeiros 

disponibilizados para os discentes, o valor foi reduzido, de acordo o PLOA 2020 (BRASIL, 

2019a). Essa diminuição prevista no valor, que foi repassado pelo Governo à UFVJM, impactou 

negativamente no quantitativo de alunos que foram atendidos pelo PAE, não havendo a 

possibilidade de aumentar o número de atendidos.  Em janeiro de 2021, o Governo liberou a 
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diferença orçamentária do PNAES, em caráter emergencial, mas segundo Barros (2021), esse 

recurso teve uma diminuição em relação a 2020. Com isso, e diante dos resultados da pesquisa, 

mostrando a contribuição dos benefícios estudantis para a permanência dos discentes no BC&T 

até a sua diplomação, há o receio de que a diminuição dos repasses do PNAES para a UFVJM 

possa influenciar negativamente na permanência e continuidade dos estudos desses estudantes 

na universidade. 

Sendo assim, a presença do Estado, com investimentos na educação e na assistência 

estudantil faz-se cada vez mais necessária. Ele não somente cumpre o seu papel de financiador 

econômico na educação, mas também de transformador de realidades ao fomentar políticas 

públicas educacionais que atendem a uma grande parcela da população, que antes era privada 

de políticas dessa natureza.  

Diante dos resultados aqui expostos e debatidos quanto à efetividade do PAE, com 

impacto na melhoria do desempenho acadêmico, permanência no curso e diplomação dos 

estudantes do BC&T, beneficiando-os em relação ao favorecimento da continuação e êxito nos 

estudos, cabe aqui ressaltar novamente a importância do auxílio estudantil para o êxito 

acadêmico desse grupo de discentes. Diante disso, e mais do que nunca, faz-se necessário o 

fortalecimento e proteção do PNAES como política educacional inclusiva e redistributiva de 

renda diante do cenário de cortes financeiros no orçamento direcionado à educação e ao PNAES 

que vêm ocorrendo nos últimos anos.  
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11-GLOSSÁRIO 
 

Beneficiários do PAE: discentes que participaram de um dos processos de seleção do PAE e 
foram selecionados para receber um dos benefícios estudantis que o programa oferece. 

Concorrentes ao PAE: discentes que participaram de um dos processos de seleção do PAE. Os 
concorrentes podem ter sido selecionados para receber um dos benefícios estudantis que o 
programa oferece ou não. 

Não concorrentes ao PAE: discentes que não participaram de um dos processos de seleção do 
PAE. 

Concorrentes ao PAE não beneficiados: discentes que participaram de um dos processos de 
seleção do PAE e NÃO foram selecionados para receber um dos benefícios estudantis que o 
programa oferece. 

Efetividade: Para o PAEST, o conceito de efetividade, em relação à avaliação dos serviços de 
assistência estudantil, “afere em que medida os resultados de uma ação trazem benefício à 
população, no caso o discente beneficiário” (UFVJM, 2016 b). Pesquisas que têm a intenção de 
avaliar a efetividade de um programa, de uma política pública, têm por propósito medir o 
impacto desse programa, dessa ação governamental, na população que será alvo do programa, 
e/ou no meio socioeconômico dessa população (FIGUEIREDO E FIGUEIREDO, 1986). A 
análise que usa como metodologia a efetividade, procura identificar o impacto social criado por 
um programa, advindo de uma política pública, identificando os efeitos desse impacto sobre a 
população que foi alvo desse programa (SANO E FILHO, 2013). 
 
Metaestudo: procedimento realizado em pesquisa onde autores utilizam-se de pesquisas de 
outros autores para fundamentar a sua pesquisa desenvolvida. Por meio do metaestudo, o autor 
desenvolve o seu estudo apresentando e referenciando-se em trabalhos de outros autores sobre 
o mesmo assunto que ele está desenvolvendo. O autor que se utiliza do metaestudo visa analisar 
os métodos, as teorias, os resultados e os expostos por outros autores, discutindo-os e 
referenciando-os em sua própria pesquisa. Com isso o autor reflete sobre os procedimentos 
utilizados pelos outros autores no intento de nortear o seu próprio trabalho MAINARDES 
(2018). 

Assistência estudantil:  Auxílio financeiro concedido à estudantes das IF e IFES brasileiras 
no intuito de apoiar a permanência de estudantes vulneráveis socioeconomicamente nos cursos 
das instituições. Nas IES federais a assistência é amparada pelo PNAES BRASIL-MEC, 2016d).
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APÊNDICE A 
    Metaestudo com os trabalhos acadêmicos que tratavam exclusivamente da assistência estudantil aos estudantes, com base nas proposições do 

PNAES. 

Trabalho 
acadêmico 

Autor Título 

Ano 
de 

defes
a 

IES de defesa Objetivo 
Curso do 

pós-
graduando 

Tema Categoria 

Dissertação 
ALBUQUER
QUE, Larissa 
Cavalcanti de 

Assistência estudantil 
como política de 
permanência na UFPB 

2017 

Universidade 
Federal da 
Paraíba-
UFPB 

Realizar uma análise da política de 
assistência estudantil na UFPB, a partir 
da instituição do PNAES, e sua 
contribuição para a permanência dos 
alunos contemplados. Como objetivos 
específicos pretenderam-se: analisar 
historicamente a criação e a função 
social da universidade no Brasil 
contextualizando os embates diante das 
reformas de ensino e o projeto 
neoliberal; contextualizar historicamente 
a política de assistência estudantil no 
Brasil e na UFPB e as ações efetivadas e 
materializadas do PNAES como garantia 
da permanência dos estudantes e analisar 
a percepção discente da política de 
assistência estudantil no campus I da 
UFPB. 

Educação 

Assistência 
estudantil 
como política 
de 
permanência 
na 
Universidade 
Federal da 
Paraíba 

PNAES 
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Dissertação 
ALMEIDA, 

Beatriz 
Cristina de 

O trabalho de assistentes 
sociais na moradia 

estudantil universitária 
da universidade federal 

de goiás 

2015 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 

Goiás – PUC 
Goiás 

Analisar o trabalho de assistentes sociais 
na Moradia Estudantil da Universidade 
Federal de Goiás, no período de 1990 a 
2014 

Serviço 
social 

trabalho de 
assistentes 
sociais na 
Moradia 
Estudantil da 
Universidade 

Assistência 
estudantil 

Dissertação 
ALVES, 

Elaine Jesus 

Avaliação do Programa 
Bolsa Permanência na 

Universidade Federal de 
Tocantins, Campus de 

Palmas 

2010 

 
Universidade 

Federal de 
Tocantins - 

UFT 

Reconstruir a trajetória do programa na 
instituição 

Avaliação de 
Políticas 
Públicas 

Avaliação do 
Programa 
Bolsa 
Permanência 
na 
Universidade 
Federal de 
Tocantins 

PNAES 

Dissertação 
 ALVES, 
Emerson 
Ferreira 

Mapeamento dos 
graduandos com intenção 

de participar do 
programa PNAES na 

Universidade de Brasília 
(2011-2016) 

2017 
Universidade 
de Brasília-

UniB 

Conhecer melhor o perfil dos estudantes 
que demonstraram intenção de solicitar 
os auxílios Alimentação, Moradia e 
Socioeconômico simultaneamente, 
verificando por consequência qual a 
idade dos alunos requisitantes dos 
benefícios, o campus de estudos, qual o 
curso de graduação com maior adesão de 
discentes com fragilidade econômica, 
que gênero é predominante entre os 
graduandos, entre outras características 
que os diferenciem, verificando ainda o 
desempenho acadêmico desses alunos. 

Economia 

Mapeamento 
dos 
graduandos 
com intenção 
de participar 
do programa 
PNAES na 
Universidade 
de Brasília 

PNAES 
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Dissertação 

ANDRADE, 
Ana Maria 
Jung de; 

TEIXEIRA, 
Marco 

Antonio 
Pereira 

 
 

Desempenho 
acadêmico, 
permanência e 
desenvolvimento 
psicossocial de 
universitários: 
relação com 
indicadores da 
assistência estudantil 

 

 
2014 

 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

do Sul 

relacionar a intenção de permanência, o 
desempenho acadêmico e a percepção de 
desenvolvimento psicossocial com as 
áreas do PNAES, apoio social percebido 
e aspectos de desenvolvimento de 
carreira.  

psicologia 

desempenho 
acadêmico, 
permanência e 
desenvolvime
nto 
psicossocial de 
universitários 

PNAES 

Dissertação 
ARAÚJO, 

Anne Caroline 
Costa 

A percepção discente 
sobre a Residência 

Universitária no Brasil e 
o programa auxílio 

moradia no Campus da 
UFC em Sobral 

2016 
Universidade 

Federal do 
Ceará-UFC 

Compreender a percepção discente sobre 
o Programa Auxílio Moradia no campus 
da UFC em Sobral, estabelecendo um 
comparativo com a percepção de 
residentes universitários de diferentes 
universidades brasileiras. 

Políticas 
públicas e 
gestão da 
Educação 
Superior 

Percepção 
discente sobre 
o Programa 
Auxílio 
Moradia no 
campus da 
UFC em 
Sobral 

Assistência 
estudantil 

Dissertação 
 BARBOSA, 
Alex Trindade 

Avaliação do Programa 
Nacional de Assistência 

Estudantil na 
Universidade Federal de 

Alfenas 

2017 

Universidade 
Federal de 
Alfenas-
UNIFAL 

 
Gestão 

Pública e 
Sociedade 

  

Dissertação 
BARBOSA, 

Amanda 
Veloso 

Sobreviver e/ou me 
graduar? os limites do 

Programa Auxílio 
Socioeconômico da 

Universidade de Brasília 
do ponto de vista de 

seus/suas 
beneficiários/as 

2015 
Universidade 
de Brasília-

UnB 

Analisar em que medida o Programa 
Auxílio Socioeconômico contribui para 
a permanência com qualidade do 
estudante em condição de 
vulnerabilidade socioeconômica na 
UnB. 

Educação 

Assistência 
estudantil e a 
permanência 
do estudante 
na 
universidade 

Assistência 
estudantil 
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relatório 
técnico do 
mestrado 

BATISTA, 
Diego de 
Morais 

Avaliação técnica do 
trabalho desenvolvido no 
setor de acessibilidade, 

da assistência estudantil, 
da Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro - 

estudo de caso 

2018 

Universidade 
Federal do 
Triângulo 
Mineiro 
(UFTM) 

Analisar, através de pesquisa de campo, 
bibliográfica e documental, o trabalho 
desenvolvido pelo Setor de 
Acessibilidade da UFTM, bem como 
suas dificuldades e necessidades de 
investimentos para otimização dos 
serviços prestados. 

Administraç
ão pública 
em rede 
nacional 

Acessibilidade 
e assistência 
estudantil 

PNAES 

Dissertação 
BATISTA, 

Hilton Sales 

O projeto Milton Santos 
de acesso ao ensino 

superior (PROMISAES) 
como política de 

assistência estudantil ao 
programa de estudantes-
convênio de graduação 

(PEC-G) 

2015 
Universidade 
de Brasília - 

UnB 

Elucidar em que medida o Promisaes tem 
atuado como política pública de 
permanência dos estudantes estrangeiros 
apoiando o mais antigo programa de 
cooperação educacional internacional 
nas instituições federais de educação 
superior (Ifes), o Programa de 
Estudantes-Convênio de Graduação 
(PEC-G). 

Educação 

Promisaes e a 
permanência 
dos estudantes 
estrangeiros 

PNAES 

Dissertação 
 BORGES, 

Cintia Cinara 
Morais 

A política de assistência 
estudantil a partir da 

execução do programa 
auxílio permanência no 

Instituto Federal de 
Alagoas - campus 

Palmeira dos Índios: a 
permanência pelo auxílio 

2015 

UNIVERSID
ADE 

FEDERAL 
DA 

PARAÍBA-
UFPB 

Analisar a Política de Assistência 
Estudantil através da execução do 
programa auxílio permanência e sua 
incidência sobre a vida acadêmica, dos 
estudantes do curso superior de 
Engenharia Civil no Instituto Federal de 
Alagoas, campus Palmeira dos Índios. 

Serviço 
Social 

Análise do 
PNAES na 
universidade 

PNAES 

Dissertação 
BORSATO, 

Francieli Piva 

A configuração da 
assistência estudantil da 
Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul após 

a implantação do 
PNAES 

2015 

Universidade 
Estadual de 
Londrina-

UEL 

Analisar a configuração da Assistência 
Estudantil na Universidade Federal de 
Mato Grosso do SUL (UFMS) após a 
implantação do Plano Nacional de 
Assistência Estudantil. 

Serviço 
Social e 
Política 
Social. 

Assistência 
Estudantil na 
Universidade 

PNAES 
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Dissertação 

BRAGA, 
Maria 

Conceição de 
Matos 

A Política de Assistência 
Estudantil na UFRS 

estudo comparativo da 
eficácia aplicação da 

verba do PNAES através 
do desempenho acad. dos 

est. 

2017 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

do Sul-
UFRGS 

Explicar a importância do investimento 
em capital humano para o crescimento 
econômico de um país analisando a 
eficácia na utilização da verba do 
Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES), através do 
desempenho acadêmico dos estudantes. 

Economia 
Eficácia do 
PNAES 

PNAES 

Dissertação 
BRANDÃO, 

Lorena de 
Menezes. 

Avaliação da assistência 
estudantil em relação ao 

reconhecimento das 
diversidades no Campus 
Agrícola de Umirim/CE 

2017 
Universidade 

Federal do 
Ceará-UFC 

Avaliar a Assistência Estudantil e as 
diversidades de gênero, étnico-racial e 
sexual no campus agrícola de 
Umirim/CE no enfrentamento às formas 
associadas de desigualdades e de 
exclusão. 

Avaliação de 
Políticas 
Públicas 

Assistência 
estudantil e  
as 
diversidades 
de gênero, 
étnico-racial e 
sexual no 
campus 

Assistência 
estudantil 

 

BRITO, 
Adriana Carla 

Teixeira da 
Costa 

Institucionalização de 
uma Política de 

Monitoramento do 
Programa Bolsa 
Permanência da 

Universidade Federal da 
Grande Dourados 

(UFGD) 

2018 

Universidade 
Federal da 

Grande 
Dourados - 

UFGD 

propor um instrumento de 
monitoramento para o programa bolsa 
permanência da UFGD 

Administraç
ão pública 

monitorament
o para o 
programa 
bolsa 
permanência 
da UFGD 

PNAES 

Dissertação 
CAMPOS, 

Denise Pereira 
de Araújo 

Assistência estudantil na 
UFMT : trajetória e 

desafios 
2012 

Universidade 
Federal de 

Mato Grosso-
UFMT 

Reconstruir a trajetória da assistência 
estudantil na Universidade Federal de 
Mato Grosso, no período de 1970 a 2010. 

Política 
social 

Assistência 
estudantil 

Assistência 
estudantil 
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Dissertação 
CARAN, D. F. 

L. F. 

A terceirização de 
serviço de alimentação 
coletiva em instituições 

federais de ensino 
superior: estudo de caso 

em restaurante 
universitário 

2018 

Universidade 
Federal do 

Espírito 
Santo-Ufes 

comparou a prática das duas 
modalidades de terceirização de serviços 
de alimentação coletiva em IFES da 
região sudeste do Brasil. 

Gestão 
pública 

Terceirização 
do serviço de 
alimentação na 
universidade 

Assistência 
estudantil 

Dissertação 
COSTA, 
André 

Marques 

Avaliação das Políticas 
Públicas de Assistência 

Odontológica a 
Estudantes de Graduação 
da UFC a partir de seus 
sujeitos: Percepções e 

Concepções 

2018 
Universidade 

Federal do 
Ceará 

Analisar a política de acolhimento 
institucional por meio das percepções de 
jovens acolhidos sobre o viver em abrigo 

Políticas 
Públicas 

Avaliação das 
Políticas 
Públicas de 
Assistência 
Odontológica 

PNAES 

Dissertação 
COSTA, 
Simone 
Gomes 

A equidade na educação 
superior: uma análise das 

políticas de assistência 
estudantil 

2010 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

do Sul-
UFRGS 

Analisar as políticas de assistência 
estudantil na educação superior 
brasileira sob o prisma da equidade. 

sociologia 

Políticas de 
assistência 
estudantil na 
educação 
superior 
brasileira sob 
o prisma da 
equidade 

assistência 
estudantil 
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Dissertação 
 Cota, 

Gabriela 
Pereira 

Concessão dos 
Restaurantes 

Universitários: o caso do 
RU da Universidade de 

Brasília 

2017 
Universidade 

de Brasília 

Analisar o impacto financeiro e 
econômico da concessão do Restaurante 
Universitário (RU) da Universidade de 
Brasília – UnB no orçamento da 
Instituição. 

Economia 

Impacto 
financeiro e 
econômico da 
concessão do 
Restaurante 
Universitário 
(RU) no 
orçamento da 
Instituição. 

PNAES 

Dissertação 
DUMARESQ, 
Zandra Maria 

Mendes 

Análise da Política de 
Assistência Estudantil no 
âmbito Instituto Federal 
do Ceará – campus de 

Fortaleza sob o olhar dos 
discentes 

2014 
Universidade 

Federal do 
Ceará - UFC 

Conhecer e analisar os diversos 
programas desenvolvidos pela Política 
de Assistência Estudantil – PAE no 
IFCE, e como eles impactam na melhoria 
do desempenho acadêmico dos 
discentes. 

Políticas 
públicas e 
gestão da 
educação 
superior 

Análise da 
Política de 
Assistência 
Estudantil no 
Instituto 
Federal do 
Ceará 

PNAES 

Dissertação 
 DURAT, 

Kleber 
Rodrigo 

A contradição das classes 
sociais presente no 

ensino superior: 
considerações sobre 
assistência estudantil 

2015 

Universidade 
Estadual do 

Oeste do 
Paraná-

Unioeste 

Analisar as ações de assistência 
estudantil previstas no (PNAES) e seus 
impactos na diminuição da evasão 
acadêmica na Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), campus de 
Francisco Beltrão, com a implantação do 
Programa Bolsa Permanência da 
UTFPR. 

Política 
Social 

ações de 
assistência 
estudantil 
previstas no 
(PNAES) e 
seus impactos 
na diminuição 
da evasão 
acadêmica na 
Universidade 
Tecnológica 
Federal do 

PNAES 
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Paraná 
(UTFPR) 

Dissertação 
ELOI, Sueli 

de Souza 
Santos 

Sistema de 
monitoramento e 

avaliação do Programa 
Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES: um 
modelo a partir da teoria 

do programa 

2018 
Universidade 

Federal de 
Viçosa - UFV 

Desenvolver um sistema de 
monitoramento e avaliação do PNAES 
na Universidade Federal de Viçosa 
(UFV) que possa auxiliar os gestores na 
tomada de decisão e para realização do 
monitoramento e futuras avaliações 
desse programa 

Administraç
âo 

Monitoramento 
da Assistência 
estudantil na 
universidade 

PNAES 

dissertação 
FERNANDES
, Nídia Gizélli 

de Oliveira 

A política de assistência 
estudantil e o Programa 
Nacional de Assistência 

Estudantil: o caso da 
Universidade Federal de 

Itajubá 

2012 
Universidade 
de São Paulo-

USP 

Analisar a política de assistência 
estudantil e sua materialização 
(abrangência e efetividade) na 
Universidade Federal de Itajubá 
UNIFEI, antes e depois do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil 
PNAES. 

Educação 

Política de 
assistência 
estudantil e 
sua 
materialização 
(abrangência e 
efetividade) na 
Universidade 
Federal de 
Itajubá 
UNIFEI, antes 
e depois do 
PNAES. 

PNAES 
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Dissertação 
FIGUEIRED

O, Raquel 
Ferreira de 

A assistência estudantil e 
a permanência das 
estudantes-mães na 

UNIFAL- MG 

2019 

Universidade 
Federal de 
Alfenas-
UNIFAL 

Compreender de que modo as atuais 
condições de permanência das 
estudantes-mães, beneficiárias do 
auxílio-creche na UNIFAL-MG, 
impactam no percurso acadêmico delas 

Administraç
ão Pública 

Política de 
assistência 
estudantil e as 
condições de 
permanência 
das 
estudantes-
mães na 
universidade, 
no contexto de 
expansão da 
educação 
superior. 

política de 
assistência 
estudantil 

Dissertação 
FINATTI, 

Betty Elmer 

 Assistência estudantil na 
Universidade Estadual de 
Londrina 

2007 

Universidade 
Estadual de 
Londrina - 

UEL 

Prover os recursos necessários para 
superação de obstáculos, que impedem 
os acadêmicos, desprovidos de recursos 
financeiros, de desenvolverem 
plenamente sua graduação e obterem um 
bom desempenho curricular, 
minimizando, o percentual de abandono 
e de trancamento de matrículas. 

Serviço 
Social 

Assistência 
estudantil 
como direito 
dos estudantes 
universitários 
no sistema 
público de 
ensino 
superior 

Assistência 
Estudantil 

Tese 
GARRIDO, 

Edleusa Nery, 
1961- 

Moradia estudantil e 
formação do (a) 

estudante universitário 
(a) 

2012 

UNIVERSID
ADE 

ESTADUAL 
DE 

CAMPINAS 

identificar e analisar mudanças 
percebidas pelos residentes em moradias 
estudantis no domínio pessoal, social, 
acadêmico e saúde e as condições 
associadas a essas mudanças. 

Psicologia 
Educacional. 

Moradia 
estudantil PNAES 
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Tese 
GAZOTTO, 

Mireille Alves 

O trabalho do(a) 
Assistente Social na 

Assistência Estudantil: 
produção do 

conhecimento nos 
Programas de Pós-

Graduação em Serviço 
Social da região Sudeste 

do Brasil 

2019 

Universidade 
Estadual 
Júlio de 

Mesquita 
Filho 

Analisar as particularidades do trabalho 
do(a) assistente social na efetivação da 
política de assistência estudantil, a partir 
das produções de conhecimento das 
Dissertações de mestrado e teses de 
doutorado dos Programas de Pós-
Graduação em Serviço Social públicos 
da região Sudeste do Brasil. 

Serviço 
Social 

O trabalho 
do(a) 
Assistente 
Social na 
Assistência 
Estudantil 

PNAES 

Dissertação 
GAZOTTO, 

Mireille Alves 

Políticas públicas 
educacionais: uma 

análise sobre a Política 
Nacional de Assistência 

Estudantil no contexto da 
Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro - 
UFTM 

2014 

Universidade 
Estadual 

Paulista Júlio 
de Mesquita 

Filho 

Conhecer a Política de Assistência 
Estudantil na Pró-reitoria de Assuntos 
Comunitários e Estudantis - ProACE da 
referida universidade. 

Serviço 
Social 

estudo 
conhecer a 
Política de 
Assistência 
Estudantil na 
Pró-reitoria de 
Assuntos 
Comunitários 
e Estudantis - 
ProACE 

PNAES 

Dissertação 
GIMENEZ, 
Felipe Vieira 

Expansão e inclusão na 
educação superior: a 
bolsa permanência na 

UFMS 

2017 

Universidade 
Federal de 

Mato Grosso 
do sul 

Analisar a “Bolsa Permanência UFMS” 
na Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul/UFMS, campus Campo 
Grande/MS, como estratégia para 
favorecer a permanência de alunos, nos 
cursos de graduação presencial nos anos 
de 2013 a 2015 como resultado das 
políticas de expansão na educação 
superior no Brasil 

Educação 

A assistência 
estudantil e a 
permanência 
dos estudantes 
na 
universidade 

assistência 
estudantil 
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Dissertação 
GUEDELHO, 
Clefra Vieira 

Avaliação em 
Profundidade da Política 
de Assistência Estudantil 
do Instituto Federal do 

Piauí 

2017 
Universidade 

Federal do 
Ceará – UFC 

Avaliar as concepções de assistência 
estudantil que norteiam a implementação 
do PNAES no Instituto Federal do Piauí 
e as implicações desse processo, na visão 
de estudantes, professores e técnicos-
administrativos. 

Avaliação de 
Políticas 
Públicas 

Avaliação da 
Assistência 
Estudantil no 
Instituto 
Federal do 
Piauí 

PNAES 

Dissertação 
JESUS, 

Jacqueline 
Alves de 

Programa Nacional de 
Assistência Estudantil-
PNAES nos Institutos 
Federais de Educação : 

um estudo da 
metodologia de 

implementação do 
IFNMG 

2016 
Universidade  
de  Brasília - 

UnB 

Analisar o Programa de Assistência 
Estudantil do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Norte de Minas Gerais – IFNMG no que 
tange à forma como foi implementado,a 
partir do olhar da gestão, dos 
profissionais que são responsáveis pela 
sua execução e dos alunos 
atendidos/beneficiados, buscando 
conhecer a visão que esses atores 
possuem em relação a essa importante 
ferramenta de inclusão social na 
educação. 

Educação 

Analisar o 
Programa de 
Assistência 
Estudantil do 
Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
Norte de 
Minas Gerais 
– IFNMG e 
sua 
implementaçã
o 

PNAES 

Dissertação 
LEIBOVICH, 

Ygraine 
Hartmann 

Avaliação do consumo 
alimentar de estudantes 

frequentadores do 
Restaurante 

Universitário da 
Universidade de Brasília 

2015 
Universidade 
de Brasília-

UnB 

Avaliar o consumo alimentar de 
estudantes participantes do Programa de 
Assistência Estudantil a partir da oferta 
de alimentação, para os estudantes 
frequentadores do RU da UnB 

Nutrição 
Humana 

Avaliação do 
consumo 
alimentar de 
estudantes 
frequentadores 
do Restaurante 
Universitário 

Assistência 
estudantil 
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Tese 
MAGALHÃE

S , Roselia 
Pinheiro de  

Assistência estudantil e o 
seu papel na 

permanência dos 
estudantes de graduação: 

a experiência da 
universidade federal do 

rio de janeiro 

2013 

Pontifícia 
Universidade 
Católica do 

Rio de 
Janeiro – 
PUC Rio 

Percepção dos estudantes moradores da 
residência estudantil acerca dos 
programas existentes na universidade 
destinados a apoiar a permanência dos 
discentes nos cursos de graduação. 

Serviço 
Social 

Residência 
estudantil e 
permanência 
dos estudantes 
na 
universidade 

PNAES 

Dissertação 
MACEDO, 

Livia 
Fernanda Leal 

O AUXÍLIO DE 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DO 
INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO 
TOCANTINS - 

CAMPUS PALMAS: A 
ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL EM 
XEQUE 

2015 
Universidade 

Federal de 
Santa Maria 

Compreender as possíveis contribuições 
do Auxílio de Formação Profissional 
para a efetivação dos objetivos do 
Programa Nacional de Assistência 
Estudantil, os quais tratam da ampliação 
das condições de permanência dos 
jovens na educação 

Educação 

Possíveis 
contribuições 
do Auxílio de 
Formação 
Profissional 
para a 
efetivação dos 
objetivos do 
PNAES e 
permanência 
dos estudantes 

PNAES 

Dissertação 
 MARIZ, 
Suellem 
Dantas 

O Programa Nacional de 
Assistência Estudantil 

(PNAES): uma reflexão 
sobre sua implementação 

na UFPB 

2012 

Universidade 
Federal da 
Paraí-ba-

UFPB 

Analisar quais os desdobramentos do 
Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES) na assistência ao 
estudante da UFPB, identificando os 
avanços e/ou retrocessos para a 
efetivação do direito de acesso e 
permanência à/na universidade. 

Serviço 
Social 

Efetivação do 
direito de 
acesso e 
permanência 
à/na 
universidade 
analisando o 
PNAES na 
UFPB 

PNAES 
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Dissertação 

 MARTINS, 
Luciana Paula 

de Freitas 
Coêlho 

A política de assistência 
ao educando do IFMA: 

uma avaliação política da 
política 

2017 

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 

Tecnologia 
do 

Maranhão-
IFMA 

Analisar os fundamentos, concepções e 
princípios que embasam essa política 
assim como sua relação com os 
principais programas e legislações 
nacionais e locais que tratam da 
assistência estudantil. 

 

Avaliação 
Política da 
Política de 
Assistência ao 
Educando do 
IFMA 

PNAES 
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Dissertação 
MELO, Maria 

Rosângela 
Albuquerque 

A assistência estudantil 
no contexto da "reforma" 
do ensino superior 
público no Brasil: um 
estudo da assistência 
estudantil da UFS a partir 
da implantação do 
PNAES 

2013 
Universidade 

Federal do 
Sergipe-UFS 

Buscou verificar se houve mudanças na 
assistência estudantil da PROEST após a 
institucionalização do PNAES na UFS. 

Gestão 
Econômica 
de Finanças 

Públicas 

Política de 
Assistência 
Estudantil no 
contexto de 
reforma da 
educação 
superior 
pública 

PNAES 

Dissertação 
MOTTA, 

Graziela da 
Silva 

Memórias universitárias: 
representações sobre o 

programa de assistência 
estudantil da 

Universidade Federal de 
Santa Maria -RS. 

2013 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria - 
UFSM 

pesquisa tem por objetivo investigar 
representações e memórias de 
estudantes, ex-alunos e autoridades 
administrativas da UFSM, a respeito do 
programa de assistência estudantil, com 
o intuito de reconhecer os diversos 
olhares daqueles que o fomentaram e 
também dos que o vivenciaram. 

Ciências 
Sociais 

Percepção da 
assistência 
estudantil na 
UFMS 

PNAES 

Tese 
 MOTTA, 

Thalita Cunha 

Assistência estudantil e 
inclusão social: 

mudanças discursivas e 
recontextualização no 

caso do IFRN 

2017 

Universidade 
Federal de 

Pernambuco 
– UFPE 

Analisar os discursos da política de AE 
do IFRN no contexto dos processos de 
transformação institucional e da política 
nacional de educação, entre os anos 2000 
e 2015. 

Educação 
Assistência 
estudantil e 
inclusão social 

Assistência 
estudantil 

Dissertação 

 
NASCIMENT
O, Carmem de 

Fátima de 
Mattos do 

Cotas sociais e reflexos 
na Política de Assistência 

Estudantil: estudo de 
caso da Universidade 

Federal de Pelotas 

2015 

Universidade 
Católica de 

Pelotas-
UCPEL 

Verificar os efeitos provocados pelo 
Sistema 
de Cotas Sociais, recentemente 
implantado pelo Governo Federal, na 
Política de 
Assistência Estudantil. 

Política 
Social 

Assistência 
estudantil; 
cotas sociais; 
ensino 
superior; 
política social 

PNAES 
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Dissertação 
NASCIMENT

O, Sheine 
Santos do 

O trabalho do assistente 
social na educação: 

ampliação do espaço 
ocupacional e 

precarização na 
assistência estudantil 

2018 

Universidade 
federal do rio 

Grande do 
Norte-UFRN 

Analisar os determinantes e as formas 
através das quais a precarização se 
expressa no trabalho profissional na 
educação, no contexto de ampliação do 
espaço ocupacional na assistência aos 
estudantes. 

Serviço 
Social 

O Assistente 
social e a 
assistência 
estudantil 

Assistência 
estudantil 

Dissertação 
NUNES, 

Roseli Souza 
dos Reis 

A permanência dos 
estudantes que 

ingressaram por ação 
afirmativa : a assistência 

estudantil em foco 

2016 

Universidade 
Federal de 

Mato Grosso-
UFMT 

Analisar fatores que interferem na 
permanência de estudantes ingressantes 
por ação afirmativa no contexto das 
políticas de assistência estudantil. 

Educação 

Permanência 
na 
universidade e 
assistência 
estudantil 

Assistência 
estudantil. 

Dissertação 
OLIVEIRA, 

Márcia Pereira 
de 

Ditos e não ditos: como 
se constitui o sujeito 
bolsista imerso na 

política de assistência 
estudantil (2009-2013) 

2014 

Universidade 
do Vale do 

Rio dos Sinos 
- Unisinos 

Compreender, por meio dos discursos 
dos discentes, os processos de 
subjetivação dos estudantes, ditos em 
condição de vulnerabilidade social, em 
um contexto de produção de sentidos e 
significados, relacionados às políticas de 
assistência estudantil entre 2009 e 2013; 
examinar se há relação entre os 
benefícios das políticas de apoio e a 
permanência dos bolsistas de Iniciação 
ao Trabalho no percurso escolar; 
entender como se constituem esses 
sujeitos em meio às relações de poder 
que os atravessam; e analisar como os 
estudantes vivenciam o espaço escolar a 
partir de seu lugar na condição de 
bolsista. 

Educação 
O sujeito 
bolsista do 
PNAES 

PNAES 
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Dissertaçãoa 
OLIVEIRA, 
Maria Lilian 
Coelho de 

Caracterização socio-
demografica, academica 
e clinica dos estudantes 
atendidos no serviço de 
assistência psicologica e 
psiquiatrica ao estudante 
(SAPPE) de 1987 a 2004 

2009 UNICAMP 

Descrever as características sócio-
demográficas, acadêmicas e clínicas dos 
estudantes graduação e pós-graduação, 
que influenciam a procura por um 
serviço de saúde mental (Serviço de 
Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao 
Estudante - Sappe) de um campus do 
Brasil (Unicamp) no período de 17 anos 
(março/1987 - Março de 2004) 

Ciências 
Médicas 

Caracterização 
socio-
demográfica, 
acadêmica e 
clinica dos 
estudantes 
atendidos no 
serviço de 
assistência 
psicológica e 
psiquiátrica ao 
estudante 

Assistência 
estudantil 

Dissertação 

OLIVEIRA, 
Raquel 
Campos 

Nepomuceno 
de 

Avaliação do serviço de 
psicologia da assistência 

estudantil no Instituto 
Federal do Ceará 

2017 
Universidade 

Federal do 
Ceará-UFC 

Avaliar como ocorre atualmente a 
atuação em Psicologia nessas 
instituições, visto que esta compõe uma 
política pública que atualmente não tem 
mecanismos próprios e 
institucionalizados de avaliação. 

Políticas 
Públicas e 
Gestão da 
Educação 
Superior 

Atuação em 
Psicologia na 
assistência ao 
estudante 

Assistência 
Estudantil 

Dissertação 
OLIVEIRA,L
eandro Duarte 

de  

A relação entre as 
políticas de ação 

afirmativa e permanência 
na educação de ensino 

superior nas instituições 
federais de ensino: as 

especificidades do 
benefício moradia para 

os discentes de 
graduação da UFRJ 

2014 

 Pontifícia 
Universidade 
Católica do 

Rio de 
Janeiro – 
PUC-Rio 

Analisar a relação complementar entre as 
novas políticas de acesso ao ensino 
superior público mais especificamente as 
ações afirmativas e a constituição das 
ações de assistência estudantil nas 
universidades federais 

Serviço 
Social 

Relação entre 
políticas de 
acesso ao 
ensino 
superior e 
permanência 
dos estudantes 
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Tese 
OSSE, 

Cleuser Maria 
Campos 

Saúde Mental de 
Universitários e Serviços 

de Assistência 
Estudantil: Estudo 
Multiaxial em uma 

Universidade Brasileira 

2013 
Universidade 
de Brasília-

UnB 

Mapear os serviços de atenção ao 
estudante da Universidade de Brasília, 
sua situação e suas necessidades, para 
que possam ser planejadas ações que 
subsidiem futuros programas de 
proteção, prevenção e assistência 
estudantil universitária. 

Psicologia 
Clínica e 
Cultura 

Saúde Mental 
de 
Universitários 
e Serviços de 
Assistência 
Estudantil 

Saúde 
mental 

Dissertação 
OSSE, 

Cleuser Maria 
Campos 

Pródromos e qualidade 
de vida de jovens na 
moradia estudantil da 

Universidade de Brasília 
- UnB 

2008 
Universidade 
de Brasília - 

UnB 

Mapear as condições psicológicas, 
sociais e de qualidade de vida do jovem 
universitário residente na moradia 
estudantil da UnB, objetivando ao final 
subsidiar futuros programas de proteção, 
prevenção e assistência desta população. 

Psicologia 
Clínica e 
Cultura 

Mapear as 
condições 
psicológicas, 
sociais e de 
qualidade de 
vida do jovem 
universitário 
residente na 
moradia 
estudantil da 
UnB 

PNAES 

Dissertação 

PALAVEZZI
NI,Juliana;  

NOGUEIRA ,
Francis Mary 

Mary 
Guimarães  

Os programas de 
assistência estudantil do 

ensino superior no 
Brasil: a experiência da 
UTFPR-Dois Vizinhos 

2016 

Universidade 
Estadual do 

Oeste do 
Paraná 

(UNIOESTE) 

Analisar a contribuição das políticas de 
assistência estudantil, como forma de 
proporcionar condições de acesso, 
permanência e conclusão de curso, tendo 
por base a experiência da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), campus de Dois Vizinhos. 
Objetiva-se, ainda, compreender a 
configuração atual da política de 
educação superior brasileira, focando 
nos atuais contornos normativos da 
assistência estudantil. Para finalizar, 
busca-se analisar a experiência da 
Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, campus de Dois Vizinhos, 
traçando assim algumas considerações 
sobre a temática. A 

 

Contribuição 
das políticas 
de assistência 
estudantil, 
como forma de 
proporcionar 
condições de 
acesso, 
permanência e 
conclusão de 
curso 

Assitência 
Estudantil 
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Dissertação 

PALLA, 
Amanda 
Cristina 
Fonseca  

Ações afirmativas na 
UFG: Psicologia para 

mudança e 
fortalecimento de 
minorias sociais 

2017 
Universidade 

Federal de 
Goiás -UFG 

Analisar o discurso dos estudantes que 
participaram da ação a fim de averiguar 
se o dispositivo de grupo operativo 
auxilia no processo de fortalecimento 
dos discentes 

Psicologia 
Assistência 
psicológica 
aos estudantes 

PNAES 

Dissertação 
PARENTE, 

Andréa Pinto 
Graça 

Da legislação à prática : 
uma análise do programa 
auxílio permanência, da 
política de assistência 
estudantil do Instituto 
Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de 
Brasília para os 
estudantes em 

vulnerabilidade social 

2013 
Universidade 
de Brasília-

UniB 

Analisar o Programa Auxílio 
Permanência (PAP), da Política de 
Assistência Estudantil do Instituto 
Federal de Brasília (IFB) para os alunos 
em vulnerabilidade social. 

Educação 
Profissional 

Análise do 
PNAES 

PNAES 

Dissertação 
PAVAN, 

Flávia Rossi 
Vacari 

Definições e rumos na 
implementação de uma 

Política Nacional de 
Assistência ao estudante 

de ensino superior 

2014 

 
Centro de 
Ciências 

Jurídicas e 
Econômicas - 

CCJE  

Demarcar os princípios teóricos e os 
interesses políticos e econômicos que 
nortearam a implantação da política 
nacional de assistência estudantil num 
contexto de reformas vivenciado pelas 
universidades, sobretudo a partir do 
governo Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002) e consolidado no governo 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). 

Política 
Social 

implementaçã
o de uma 
Política 
Nacional de 
Assistência 

PNAES 

Dissertação 
PEREIRA, 

Marcelo 
Henrique 

Gestão do recurso da 
assistência estudantil 

destinado à alimentação 
em uma instituição de 

ensino superior 

2018 

Universidade 
Federal do 
Triângulo 
Mineiro- 
UFTM 

Desenvolver um diagnóstico 
organizacional da gestão da assistência 
estudantil, em alimentação, na UFTM. 

Administraç
ão Pública 

Gestão da 
assistência 
estudantil, em 
alimentação, 

Assistência 
estudantil 
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Dissertação 
PESSONI, 
Ludmylla 
Ribeiro 

O direito à educação e a 
mediação da assistência 

social no ifg: uma 
simbiose necessária. 

2016 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 

Goiás – PUC 
Goiás 

Investigar a objetivação do direito à 
educação aos estudantes atendidos pela 
política de assistência social do IFG e 
verificar em que medida essa política 
tem sido capaz de fortalecer os objetivos 
de formação, permanência e êxito 
acadêmico dos seus usuários. 

Serviço 
social 

Assistência 
estudantil e 
permanência do 
estudante na 
universidade 

Assistênci
a 

estudantil 

Dissertação 
 PINHEIRO, 
Aline Freitas 

Dias 

Avaliação da assistência 
estudantil: possibilidades 
e limites e uma política 

pública educacional 

2015 
Universidade 

Federal do 
Ceará-UFC 

Conhecer se tal política vem se 
afirmando como um direito do aluno, 
possibilitando que este conclua seus 
estudos, e como os atores sociais que 
estão envolvidos com assistência 
estudantil (estudantes, assistentes sociais 
da Coordenação de Serviço Social, 
diretora de assuntos estudantis e diretora 
de gestão orçamentária) veem-na, 
conduzem-na e que significados 
possuem dessa política, para identificar 
suas potencialidades e limites. P 

Avaliação de 
Políticas 
Públicas 

Impacto da 
assistência 
estudantil na 
universidade 

Assistência 
estudantil 

Dissertação 
PINTO, 
Caroline 

Casagrande 

Proposta para o 
monitoramento e 

avaliação da política de 
assistência estudantil na 
Universidade Federal de 

Juiz de Fora 

2015 

Universidade 
Federal de 

Juiz de Fora - 
UFJF 

Analisar a Política de Apoio Estudantil 
da Universidade Federal de Juiz de Fora-
UFJF, identificando os seus instrumentos 
de monitoramento e de avaliação. 

Gestão e 
Avaliação da 

Educação 
Pública 

Monitorament
o e avaliação 
da política de 
assistência 
estudantil 

Assistência 
estudantil 

Dissertação 

PRIMÃO, 
Juliana 
Cristina 
Magnani 

Permanência na 
educação superior 

pública : o curso de 
Enfermagem da 

Universidade Federal de 
Mato Grosso, Campus 
Universitário de Sinop 

2015 

Universidade 
Federal de 

Mato Grosso-
UFMT 

Analisar os fatores que determinam a 
permanência do estudante na educação 
superior pública, com ênfase no curso de 
Enfermagem do Campus Universitário 
de Sinop, Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), buscando identificar o 
perfil socioeconômico educacional 
desses concluintes e os fatores que se 
apresentam como ameaçadores da 
permanência no trajeto universitário. 

Educação 

A assistência 
estudantil e a 
permanência 
do estudante 

PNAES 
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Dissertação 
QUEIROZ, 
Mendel de 
Almeida 

O Programa Nacional de 
Assistência Estudantil : o 
caso da Universidade de 
Brasília 

2015 
UnB-

Universidade 
de Brasília 

Demonstrar como a Universidade de 
Brasília se comportou após a 
implementação do Programa Nacional 
de Assistência Estudantil, e como este 
pode ser orientado para contribuir com o 
desenvolvimento econômico nacional. 

Gestão 
Econômica 
de Finanças 

Públicas 

PNAES e 
contribuição 
desenvolvime
nto Nacional; 
Trancamento e 
desligamento 
no pré e pós 
instituição do 
programa 

PNAES 

Dissertação 
 RADAELLI, 

Andressa 
Benvenutti 

Permanência na 
educação superior: uma 
análise das políticas de 
assistência estudantil na 
Universidade Federal da 

Fronteira Sul 

2013 

Universidade 
Estadual do 

Oeste do 
Paraná - 
Unioeste 

Analisara assistência estudantil na 
educação superior pública 

Educação 

Analisara 
assistência 
estudantil na 
educação 
superior 
pública 

PNAES 

Dissertação 

REIS, 
Elisangela 

Marcia Cruz 
dos 

PNAES : uma análise da 
implementação da 

política de assistência 
estudantil no Instituto 
Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de 
Brasília 

2016 
Universidade 
de Brasília-

UnB 

Analisar a trajetória da implementação 
da Política de Assistência Estudantil no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Brasília, 

Gestão 
Pública 

Análise da 
trajetória do 
PNAES na 
UnB 

PNAES 

Dissertação 
SANTOS, 

Ana Cristina 
de Lima 

Transferência de renda e 
educação superior: uma 

análise do Programa 
Bolsa Universitária da 

Prefeitura Municipal de 
João Pessoa-PB 

2018 

Universidade 
Federal da 
Paraíba-
UFPB 

Analisar o referido Programa e sua 
perspectiva para permanência estudantil 
na Educação Superior 

Serviço 
Social 

Análise do 
Programa 
Bolsa 
Universitária 
da Prefeitura 
Municipal de 
João Pessoa-
PB 

Assistência 
estudantil 
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Dissertação 
SILVA, Felipe 
Vendruscolo 

da 

Avaliação de efetividade 
da assistência pecuniária 
da Política de Assistência 

Estudantil da 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul entre 

2013 e 2018 

2019 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

do Sul - 
UFRGS 

Avaliar a de efetividade da assistência 
pecuniária aos estudantes de graduação 
financiados política de assistência 
estudantil da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 

Economia 

Avaliar a de 
efetividade da 
assistência 
pecuniária aos 
estudantes de 
graduação 

Assistência 
estudantil 

Dissertação 
SILVA, Pedro 

Vieira da 

Avaliação e importância 
dos Programas de 

Assistência Estudantil da 
Universidade de Brasília 

– UnB 

2016 
Universidade 
de Brasília -

UnB. 

Analisar a assistência estudantil na 
Universidade de Brasília – UnB. Em 
específico, o trabalho buscou: 1) avaliar 
os programas de assistência estudantil da 
UnB; 2) identificar os principais 
problemas dos Restaurantes 
Universitários (RUs) e da Casa do 
Estudante (CEU) da UnB; 3) avaliar o 
desempenho acadêmico e as dificuldades 
peculiares dos estudantes em 
vulnerabilidade socioeconômica; 4) 
estimar o impacto de algumas 
dificuldades do estudante em 
vulnerabilidade socioeconômica no seu 
desempenho acadêmico. 

Gestão 
Pública 

Analisar a 
assistência 
estudantil na 
Universidade 
de Brasília 

Assistência 
Estudantil 

Dissertação 

SILVEIRA, 
Antonia 
Vanessa 
Freitas 

A assistência estudantil 
na UFPA e as 

repercussões para os 
discentes do curso de 

pedagogia: da 
permanência à conclusão 

2017 
Universidade 

Federal do 
Pará-UFPA 

Analisar a relação entre a Assistência 
Estudantil, desenvolvida pela UFPA, e a 
permanência até a finalização da 
graduação dos discentes do curso de 
Licenciatura em Pedagogia na UFPA, 
campus de Belém 

Educação 

Assistência 
estudantil e 
permanência 
dos estudantes 
na 
universidade 

Assistência 
estudantil 
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Dissertação 
SILVEIRA, 

Hélio Pereira 
da Mota 

Política de assistência 
estudantil na 

Universidade Federal da 
Paraíba e os critérios 

para concessão do 
auxílio Restaurante 

Universitário no Campus 
I 

2019 

Universidade 
Federal da 
Paraíba - 

UFPB 

Analisar os processos de seleção do 
auxílio estudantil Restaurante 
Universitário (RU) no campus I, no 
sentido de compreender se os critérios 
estabelecidos nos editais da Pró-reitoria 
de Assistência e Promoção ao Estudante 
(PRAPE), além dos critérios previstos no 
Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES), foram 
determinantes nos resultados finais 

Políticas 
Públicas 

Analisar os 
critérios para 
concessão do 
auxílio 
Restaurante 
Universitário 
no Campus 

PNAES 

Dissertação 
 SOARES, 

Natália 
Caixeta 

As políticas de 
assistência estudantil na 
Universidade Federal de 
Alfenas: uma avaliação 
das ações no campus de 
Varginha entre 2009 e 

2015 

2016 

Universidade 
Federal de 
Alfenas - 
UNIFAL 

Verificar se as ações promovidas pelo 
Programa de Assistência Estudantil da 
UNIFAL – MG tem garantido a 
permanência dos estudantes de baixa 
renda do campus de Varginha. 

Administraç
ão pública 
em Rede 
nacional 

Assistência 
estudantil e 
permanência 
dos estudantes 
na 
universidade 

PNAES 

Tese 
SOUSA, 

Letícia Pereira 
de A moradia estudantil no 

processo de afiliação e 
integração à vida 

acadêmica 

2020 

Universidade 
Federal de 

Minas 
Gerais-
UFMG 

Analisar se e como o tipo de moradia 
estudantil ofertada nas Universidades 
Federais de Minas Gerais, Viçosa e Ouro 
Preto tem influenciado no processo de 
“integração” (TINTO, 1975) e 
“afiliação” (COULON, 2008) dos 
estudantes à vida acadêmica. 

Educação 
Moradia 
estudantil PNAES 
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Dissertação 
SOUZA, Ana 
Lúcia Martins 

de 

Não iguala e ainda 
diferencia: as 

implicações do programa 
de apoio ao estudante da 
Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul na 

consciência dos 
acadêmicos 

2014 

Universidade 
Federal de 

Mato Grosso 
do Sul-
UFMS 

Analisar se a participação no Programa 
de Apoio ao Estudante da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul é fator de 
desenvolvimento da consciência dos 
acadêmicos. 

Psicologia 

Implicações 
do programa 
de apoio ao 
estudante da 
Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 
do Sul na 
consciência 
dos 
acadêmicos 

Assistência 
estudantil 

Dissertação 

SOUZA, 
Jacqueline 
Domiense 

Almeida de 

Na travessia: assistência 
estudantil na educação 

profissional : as 
interfaces das políticas 
de assistência social e 

educação 

2017 
Universidade 
de Brasília-

UnB 

Compreender a concepção de 
Assistência Estudantil na Educação 
Profissional, a partir do entendimento do 
significado que “assistência” assume 
nesta relação. 

Política 
Social 

Assistência 
Estudantil na 
Educação 
Profissional 

PNAES em 
IF 
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Dissertação 
SOUZA, 

Osmaria Rosa 

Pensando os direitos de 
cidadania dos/as 

estudantes africanos/as 
no Brasil: estudo de caso 

sobre a política de 
assistência estudantil na 

Universidade da 
Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-
Brasileira (2010-2017) 

2018 

Universidade 
Católica de 
Salvador-
UCSAL 

Analisar o papel desempenhado pela 
política de assistência estudantil na 
Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (UNILAB), com a finalidade 
de identificar até que ponto as ações 
tomadas no âmbito desta assistência, 
inserida na Pró-reitoria de Políticas 
Afirmativas e Estudantis (PROPAE), 
levam em conta a efetivação dos/as 
direitos de cidadania dos/as estudantes 
africanos/as na universidade. 

Políticas 
Sociais e 
Cidadania 

Papel da 
política de 
assistência 
estudantil na 
UNILAB 

Assistência 
Estudantil 
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Dissertação 

SOUZA, 
Terezinha 
Rosa de 
Aguiar 

Estudo das relações entre 
a permanência no ensino 

técnico e a assistência 
estudantil no IFTM – 

Campus Paracatu 

2015 
Universidade 

de Brasília 

Analisar a existência das relações entre o 
programa Assistência Estudantil e a 
permanência dos estudantes no ensino 
técnico do Instituto Federal do Triângulo 
Mineiro (IFTM) – Campus Paracatu. 

Educação 

Assistência 
Estudantil e a 
permanência 
dos estudantes 
no ensino 
técnico do 
Instituto 
Federal do 
Triângulo 
Mineiro 
(IFTM) 

Assistência 
Estudantil 

Dissertação 
 STOLF, 
Franciele 

Assistência estudantil na 
Universidade Federal de 

Santa Catarina: uma 
análise inicial do 
Programa Bolsa 

Estudantil 

2014 

Universidade 
Federal de 

Santa 
Catarina-

UFSC 

Foi apreender como as políticas 
nacionais voltadas à permanência 
estudantil nas Instituições Federais de 
Ensino Superior (IFES) definem e 
afetam políticas de assistência estudantil 
locais. 

Educação 

Políticas 
nacionais e 
políticas de 
assistência 
estudantil 
locais nas 
Instituições 
Federais de 
Ensino 
Superior 
(IFES) 

Assistência 
estudantil 

Dissertação 
VARGAS, 

Melissa 
Welter 

Políticas públicas e 
desenvolvimento: limites 

e possibilidades na 
materialização da 

assistência estudantil no 
contexto da UNIPAMPA 

2017 

Universidade 
Federal do 
Pamapa-

UniPampa 

Analisar da política de assistência 
estudantil (AE) no contexto da 
Unipampa, visando explicitar e analisar 
elementos relativos às limitações e às 
potencialidades na materialização desta 
política na Instituição, considerando a 
referida normativa legal. 

Desenvolvi
mento 

Regional 

Analisar a 
assistência 
estudantil na 
universidade 

PNAES 

Dissertação 
VARGAS, 
Michely de 

Lima Ferreira 

Ensino superior, 
assistência estudantil e 

mercado de trabalho: um 
estudo com egressos da 

UFMG 

2008 
Universidade 

Federal de 
Minas Gerais 

Verificar se, e de que forma, a assistência 
recebida durante a graduação se reflete 
na inserção profissional dos 
beneficiados. 

Educação 

Relações entre 
a formação em 
nível superior, 
assistência 
estudantil e a 
inserção 
profissional 

assistência 
estudantil e 
a inserção 

profissional 
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Dissertação 

VIANA, 
Mônica 
Josiane 
Coelho 

A política de assistência 
estudantil e a 

contrarreforma 
universitária: estudo 
sobre o programa de 

moradia universitária na 
Universidade Federal do 

Ceará - UFC 

2012 
Universidade 

Federal do 
Ceará - UFC 

Compreender a relevância desse 
programa na trajetória da assistência 
estudantil como direito social adquirido, 
observando a relação entre as 
necessidades reais dos estudantes e os 
serviços oferecidos pelo Estado 

Educação 

Relevância da 
assistência 
estudantil 
como direito 
social 
adquirido 

PNAES 

Dissertação 

VIEIRA, 
Joselya 

Claudino de 
Araújo 

Avaliação política do 
modelo de gestão da 

assistência estudantil na 
UFRPE: fundamentos 

gerencialistas e padrões 
mínimos na provisão de 

necessidades 

2015 
Universidade 

Federal de 
Pernambuco 

Avaliar os fundamentos ideológicos e 
políticos do modelo de gestão da 
assistência estudantil na Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
entre os anos de 2007 e 2011, que 
contribuem para expansão e/ou limitação 
da provisão das necessidades básicas dos 
estudantes 

Serviço 
Social 

Avaliação da 
gestão da 
assistência 
estudantil na 
universidade 

assistência 
estudantil 
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APÊNDICE B 

METAESTUDO 

 

Metaestudo é um procedimento realizado em pesquisa onde autores utilizam-se de 

pesquisas de outros autores para fundamentar a sua pesquisa desenvolvida. Por meio do 

metaestudo, o autor desenvolve o seu estudo apresentando e referenciando-se em trabalhos de 

outros autores sobre o mesmo assunto que está desenvolvendo. O autor que se utiliza do 

metaestudo visa analisar os métodos, as teorias, os resultados e os expostos por outros autores, 

discutindo-os e referenciando-os em sua própria pesquisa. Com isso o autor reflete sobre os 

procedimentos utilizados pelos outros autores, no intento de nortear o seu próprio trabalho 

(MAINARDES, 2018).  

Para Freitas et al. (2014), ao ser feito um metaestudo, o autor permite que a 

comunidade científica conheça as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área. Assim, 

autores que tratam de um assunto em particular poderão ser conhecidos, assim como as 

referências que eles utilizaram na construção de suas pesquisas. 

 


