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RESUMO 

O presente trabalho objetiva identificar o perfil dos alunos contemplados e dos não 
contemplados com o benefício da Bolsa Permanência no ano de 2018 enfatizando a 
trajetória da Política de Assistência Estudantil no Brasil e na Universidade Estadual 
de Londrina, possuindo como objetivos específicos: conhecer a trajetória da 
Assistência Estudantil na UEL; e identificar os benefícios que compreendem a 
Política de Assistência Estudantil da UEL. Para tanto, realizamos uma revisão 
bibliográfica acerca do tema, pesquisa documental nos documentos internos 
disponibilizados pelo SEBEC – Serviço de Bem Estar da Comunidade da UEL e 
entrevista com sujeito informante. Ao analisarmos os dados, pudemos concluir ao 
final da pesquisa que, não há diferença entre os dois perfis apresentados, pois o 
público solicitante é o mesmo. O que existe é uma limitação de recursos para 
atender a real demanda, fragilizando a perspectiva de direito, uma vez que seleciona 
o pobre do mais podre dentre os que necessitam da política.  

Palavras-chave: Política de assistência estudantil. Bolsa permanência. Reforma do 
Estado.  
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ABSTRACT 

The present work aims to identify the profile of the contemplated and non-
contemplated students with the benefit of the Permanência Scholarship in 2018 
emphasizing the trajectory of the Student Assistance Policy in Brazil and the State 
University of Londrina, having as specific objectives: to know the trajectory of the 
Student Assistance at UEL; and identify the benefits that comprise the UEL Student 
Care Policy. To this end, we conducted a literature review on the subject, 
documentary research in internal documents provided by SEBEC - Community 
Welfare Service of UEL and interview with informant subject. By analyzing the data, 
we could conclude at the end of the research that there is no difference between the 
two profiles presented, because the requesting public is the same. What exists is a 
limitation of resources to meet real demand, weakening the perspective of law, since 
it selects the poor from the most rotten among those who need the policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho tem como objetivo identificar o perfil dos alunos contemplados e 

dos não contemplados com o benefício da Bolsa Permanência no ano de 2018 

enfatizando a trajetória da Política de Assistência Estudantil no Brasil e na 

Universidade Estadual de Londrina, possuindo como objetivos específicos conhecer 

a trajetória da Assistência Estudantil no Brasil; Analisar a Política de Assistência 

Estudantil da UEL; Identificar as dificuldades e limitações para efetivação da Política 

de Assistência Estudantil na UEL; e Identificar os benefícios que compreendem a 

Política de Assistência Estudantil da UEL. 

A escolha da temática apresentada tem ligação com o estágio realizado na 

instituição do SEBEC (Serviço de Bem Estar a Comunidade) na divisão de Serviço 

Social – UEL, juntamente com a curiosidade de saber então, como se efetiva a 

Permanência de discentes matriculados Universidade Estadual de Londrina, que 

recebem a Bolsa tendo como base as seguintes questões norteadoras: o que prevê 

essa política? Como se organiza esta política na UEL? Quais são os objetivos e 

finalidades desta Política? Quem são os alunos que acessam os benefícios 

ofertados? Quem são os alunos excluídos dos benefícios nesse processo? 

A importância encontrada nessa temática tem relevância no contexto atual 

de recortes na qual estamos vivenciando em torno da Educação, pelo rumo em que 

o Estado vem colocando as Universidades, com a intensificação da privatização das 

estruturas de ensino superior, sendo de extrema importância o assunto para a 

preservação dos mesmos (instituição e políticas). 

O acesso a essa política é necessário e preciso na vida de pessoas que 

querem realizar um ensino superior e não de tem de condições financeira para se 

manter na mesma. Esse trabalho tem a intenção de contribuir também com a 

instituição onde está sendo realizado o estágio, que é a base material para 

realização da pesquisa. 

A pesquisa tem natureza quantitativa e qualitativa, que segundo Gil (2008) 

proporciona maior familiaridade com o problema para melhor explicita-lo. 

Envolvendo revisão bibliográfica a cerca do tema, pesquisa documental nos 

documentos internos e entrevista com sujeito informante.  A coleta de dados se dará 

por meio dos dados disponíveis no local de desenvolvimento do estágio, SEBEC – 

Serviço de Bem Estar a Comunidade. 
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O primeiro capítulo trata da Política de Assistência Estudantil no Brasil, 

abordando como se deu o surgimento, as legislações que subsidiaram a política, e 

qual o impacto da Reforma do Estado e do neoliberalismo na efetivação do direito 

até os dias atuais.  

Já o segundo capítulo aborda a Política dentro da Universidade Estadual de 

Londrina apresentando a instituição, o SEBEC – Serviço de Bem Estar a 

comunidade local onde é responsável pelas questões de vulnerabilidade dentro da 

universidade, e apresentação dos benefícios e programas voltado a permanência 

estudantil identificando as possibilidades e os limites.  

Por conseguinte, o terceiro capítulo aborda o porquê dá escolha por um 

benefício dentro dos diversos ofertados pelo SEBEC na Política de Assistência 

Estudantil – Bolsa Permanência – e o perfil desses alunos que conseguem o acesso 

e os que não conseguem, tentando identificar se há diferenças ou compatibilidade 

entre eles.  

Por fim, entendemos por Permanência Estudantil a oferta de serviços no 

âmbito da universidade que possibilitem ao aluno condições para realmente 

permanecer e concluir a graduação, seja ele por meio auxilio financeiro, moradia, 

alimentação, atendimento ambulatorial, teórico – apoio pedagógico, entre outros. 

Uma vez que a condição social dos sujeitos influencia diretamente no rendimento 

acadêmico do mesmo.  
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1 CAPÍTULO 1 - A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO BRASIL 

 

1.1 O SURGIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO BRASIL 

 

Em 1931 por meio da Reforma Francisco Campos1, foi fundado a Lei 

Orgânica do Ensino Superior através do Decreto nº 19.851, no qual o Título XIII trata 

da Vida Social Universitária, e da concessão de bolsas aos alunos de baixa renda: 

 

§ 4º As medidas de previdência e beneficência serão extensivas aos 
corpos discentes dos institutos universitários, e nelas serão incluídas 
bolsas de estudo, destinadas a amparar estudantes 
reconhecidamente pobres, que se recomendem, pela sua aplicação e 
inteligência, ao auxílio instituído. (BRASIL,1931). 

 

A partir da Lei Orgânica do Ensino Superior a assistência ao estudante 

passou a ser incorporada na Constituição Federal no ano de 1934, no Art. 157, que 

trata dos recursos na qual União, os Estados e o Distrito Federal terão que reservar 

parte para: “§ 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). 

Na década de 1960, a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional é promulgada em 1961 e a assistência ganha destaque, pois a lei 

apresenta uma parte própria para a Assistência Estudantil. A Lei n. 4.024 específica 

como direito do aluno:  

 

Art. 90 Em cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos 
sistemas de ensino, técnica e administrativamente, prover, bem 
como orientar, fiscalizar e estimular os serviços de assistência social, 
médico-odontológico e de enfermagem aos alunos. 
Art. 91 A assistência social escolar será prestada nas escolas, sob a 
orientação dos respectivos diretores, através de serviços que 
atendam ao tratamento dos casos individuais, à aplicação de 
técnicas de grupo e à organização social da comunidade. 
(BRASIL,1961). 

 

Em 1971 o MEC - Ministério da Educação e Cultura através do Decreto nº 

66.967, de 27 de Julho de 1970, elaborou a DAE - Departamento de Assistência ao 

 
1 A intenção da Reforma Francisco Campos foi reestruturar o ensino secundário para adequá-lo à 

obra da modernização nacional (DALLADRINA, 2009, p. 190). 
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Estudante que visava programas aos estudantes, como bolsas de estudos, bolsas 

de trabalhos, programa de alimentação, moradia estudantil e assistência médico-

odontológica, o que visava colaborar no treinamento dos discentes ao mercado de 

trabalho (BRASIL, 1970). 

Em 1980 a DAE é extinta, e as práticas de assistência aos estudantes 

acabam por ficarem fragmentada e com ausência de ações. Assim esses discentes 

começam a compor os Movimentos Estudantis, trazendo reivindicações que levaram 

as IES (Instituições de Ensino Superior) a arcarem com a preservação de algumas 

necessidades básicas dos discentes. 

Em 1996, através da Lei nº 9.394, do dia 20 de dezembro a LDB é alterada e 

por meio dessa reformulação, a legislação instaura a Política de Educação Nacional 

que determina as diretrizes para os variados graus de educação, demarcando 

aspectos da assistência aos alunos na educação (BRASIL, 1996). 

A autora Barbosa (2009), traz que a assistência estudantil nesses espaços, 

só vem a ter importância por pressão dos movimentos estudantis, e a Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988) é resultado disso, pois foi por meio das forças dos 

movimentos sociais que resultou em uma constituição “cidadã” onde vigorou direitos 

sociais e políticos.  

Como o capital passa a demandar a expansão do ensino superior e há essa 

abertura de vagas e criações de novas IES, de acordo com Imperatori (2017) a 

população jovem de renda baixa, começa a ocupar esses espaços, o que acarretou 

em demandas novas dessa população específica. 

 Esses jovens saem de suas cidades de origem para começar a vida 

acadêmica, não tendo condições financeiras de arcar com a permanência nesses 

espaços, uma vez que a situação socioeconômica interfere diretamente nesse 

processo, e de acordo com Vargas (2008), as diferenças de acessos constituem 

necessidades específicas, exigindo assim, respostas específicas.  

Para não haver evasão e mau desempenho na academia é necessário criar 

métodos de permanência visando a “democratização” do ensino, e nessa conjuntura 

a Política de Assistência Estudantil ganha destaque uma vez que vivemos num 

modo de produção capitalista e as desigualdades são reais, não dispondo a todos as 

mesmas condições de acesso, e seria uma forma de mantê-los na graduação e ao 

mesmo tempo responder a uma necessidade do capital. 

Desde o surgimento do ensino superior, com base em Fernandes (1975), 
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havia a necessidade de uma ampliação da educação, onde se configurava até 

então, como um privilégio social. Com a expansão do capitalismo e a Reforma do 

Estado no Brasil virou demanda do próprio capital a ampliação do ensino superior, 

sendo justificada tanto para responder a necessidade pela força de trabalho em 

relação às mudanças produtivas quanto o argumento da “política inclusiva”.  

De acordo com Lima (2013) a expansão da educação superior se dá através 

da lógica mercantil, a lógica neoliberal mediado pelas relações econômicas, ideo-

culturais e políticas criadas através da Reforma do Estado. Aparece como uma 

forma de estratégia para o enfrentamento da crise que se instaura no Brasil, que 

visou elevar as taxas de lucratividade em todos os campos da vida social. 

Desde o surgimento do ensino superior, é visando a ampliação da educação, 

e ela acontece decorrente de três carências do capital conforme Lima (2013) 

apresenta: 

A primeira é entrar na lógica da ciência mercantil, que resultará em vendas 

de “serviços educacionais” por cursos remunerados e a colaboração universidades-

empresas, aspirado o direito privado nas universidades públicas. E isso se dá por 

meio das inovações tecnológicas, manifestando-se na C&T- Ciência e Tecnologia, 

hoje com a nomenclatura CT&I – Ciência Tecnologia e Inovação e na educação 

superior. Visando o estímulo da produtividade, disputa e ao empreendedorismo, o 

que nos dias de hoje, é a Pós-Graduação e Pesquisa. A segunda é pelo lucro, e por 

isso o aumento desenfreado das IES – Instituições de Ensino Superior privadas, 

reforçando que a educação é um “negócio de mercado”. A terceira carência é a 

criação de técnicas de conquista em torno de um projeto rico em época de 

neoliberalismo, e ele ocorre em forma de reconfiguração do ensino superior em 

educação terciária, na qual são ideias de cursos com menores durações ou os 

cursos a distância.  

Começam influências externas, como o BM – Banco Mundial, que reforçou a 

ideia, ocorre um aumento da Política dos IES, como forma de “democratização” do 

ensino superior. O Estado nesse contexto ia em direção à Política de 

“democratização”, e é ele quem elabora a parte jurídica para acontecer esta Política, 

liberando e credenciando essas IES, como também liberando a privatização internas 

das IES públicas.  

A ampliação no ensino superior no Governo Fernando Henrique Cardoso  

(FHC), privilegiou o setor privado sendo este, sua principal Política de Governo. 
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Favorecendo o desenvolvimento da privatização interna das Instituições de Ensino 

Superior Públicas, realizando assim parcerias público-privado e com a criação de 

cursos pagos, como as Pós-Graduações. 

 

1.2 O IMPACTO DO NEOLIBERALISMO NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL NO BRASIL 

 

Para analisarmos a trajetória da Política de Assistência Estudantil e situá-la 

no contexto atual, é preciso compreender a relevância do período iniciado na década 

de 1990, com o neoliberalismo que se desenvolveu no Brasil principalmente a partir 

da Reforma do Estado, no governo de Fernando Henrique Cardoso. 

De acordo com Costa (2000), a Reforma do Estado é um componente de um 

novo modo das relações sociais na sociedade capitalista em todo o mundo, sendo 

assim uma nova expressão das forças sociais e a afirmação de um movimento 

reacionário que visava retroceder o que foi construído com base no Estado de Bem 

Estar Social.   

A partir dos anos de 1980 é que se insere o debate sobre as Reformas dos 

Estados que tiveram origem pelos países desenvolvidos ocorrendo em período 

posterior nos países subdesenvolvidos. As ideias centrais de que precisavam de 

Reformas surgem na Inglaterra e nos Estados Unidos sendo apresentada após em 

outros países, o que culminou em uma enorme campanha em prol das reformas 

liberais, o então chamado; neoliberalismo.  

Era mundial a necessidade de uma incorporação de outros países, 

resultando em uma sociedade globalizada, sendo este um dos marcos principais da 

era neoliberal. Através da globalização, que é um elemento a favor da hegemonia 

econômica, vem à dominação política executadas por meio dos organismos 

internacionais como o Fundo Monetário Internacional - FMI, Organização Mundial do 

Comércio - OMC e o Banco Mundial. 

Esse movimento global, no entanto, não considerou as particularidades de 

cada país, o que resultou no aumento das desigualdades já existentes e o desmonte 

do Estado Nação, bem como da ideia de um Estado de direitos e de Bem Estar 

Social, o que acarretou em sérios prejuízos à classe trabalhadora. 

Numa sociedade em que quem domina é o capital monetário as 

vulnerabilidades sociais e as inseguranças são inúmeras, e o Estado que deveria ser 
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responsável por essas sequelas das expressões da “questão social”2, de acordo 

com Paulo Netto (2012) é a ideologia neoliberalista, que defende a mínima 

intervenção do Estado no social e sua maximização para o capital, sendo assim 

subalterno ao mesmo.  

A partir dessa onda neoliberal cresce uma “cultura política” que sataniza o 

Estado, e com isso gera a degradação das regulamentações estatais, num sentido 

de desmontar os direitos sociais, numa perspectiva de “modernização” onde visa a 

“sociedade civil” dando certa autonomia para gerar suas vidas sem ter a 

necessidade de um “Estado Protetor”.  

Apesar dos “ensaios” anteriores no governo de Itamar Franco e Collor de 

Melo, com base em Costa (2000) é possível afirmar que a consolidação da Reforma 

do Estado no Brasil, se dá principalmente a partir do Governo de FHC - Fernando 

Henrique Cardoso (1995 – 2003), por meio do esgotamento do Estado 

Desenvolvimentista e da retirada do peso em cima do Estado para assim voltar ao 

aumento econômico do país. 

 

A reforma do Estado, no Brasil, foi colocada pelo processo de 
redemocratização política e da crise econômica da década de 1980, 
e construída através da elaboração da nova Constituição Federal. 
Neste contexto, houve um avanço das forças democráticas no país e 
a construção das bases legais para um Estado com 
responsabilidades sociais. Esta reforma, no entanto, já nasceu num 
contexto de contra-reformas liberais que, em sintonia com o que 
estava ocorrendo desde 1980 na Inglaterra e nos Estados Unidos, 
pregava exatamente o contrário: um Estado menor na área social e a 
ampliação do espaço do mercado e da iniciativa privada na 
sociedade (COSTA, 2000, p. 63). 

 

A crise do Estado no Brasil, de acordo com a autora pode ser observada por 

dois pontos, um deles é pela mobilização da sociedade em combater o Estado que 

estava sob domínio autoritário, que foi a Ditadura nos anos de 1964 e que teve 

duração de mais de duas décadas, o que procedeu a uma nova redemocratização. 

Por outro lado, o conflito foi colocado pelo conjunto hegemônico como denominado 

pela autora de “uma crise da capacidade de sustentação financeira do Estado”. 

 
2 De acordo com Santos (2012) a “questão social” é considerada um acontecimento decorrente do 

modo de produção, e é resultante das relações de exploração de trabalho pelo capitalismo. O autor 
Pastorini (2004) aborda que a chamada “questão social” assume várias faces, dependendo das 
particularidades da forma de introdução em casa país nesse modo de produção, sendo todas elas, 
resultando do mesmo.  
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O ponto de ataque do bloco dominante, dada a crise financeira do 
Estado, foi a elevação dos custos orçamentários imputados ao 
Governo, pela Constituição Federal de 1988, devido à criação de 
direitos sociais, resultantes da conjuntura política da década de 1980, 
da luta pela democracia no país. (COSTA, 2000, p. 64). 

 

O intuito do Governo FHC era a entrada do país para a “modernidade 

globalizada”: 

 

A crise do Estado, para o bloco dominante, seria desatada através do 
corte nos gastos públicos, desoneração das empresas (redução de 
impostos) e um amplo programa de privatização de empresas 
lucrativas que estavam sob o comando do Estado. Tais medidas, 
seriam fundamentais para a recuperação do equilíbrio orçamentário 
do governo, para o ajuste das contas públicas e a retomada do 
crescimento econômico. (COSTA, 2000, p. 64). 

 

Um dos elementos abordados pela autora de destaque nos processos que 

compunham a Reforma do Estado foi a abertura dos serviços essenciais ao 

mercado. Devido ao interesse de grupos hegemônicos, a privatização dos espaços 

estatais, foi um dos fatores que mais colocaram em risco as Instituições Estaduais e 

Federais de Ensino Superior no Brasil e consequentemente, a Política de 

Assistência Estudantil.  

 

O tom privatizante da reforma do Estado implementada pelo governo 
FHC é evidente. O Estado deve "subsidiar" a área social, 
especialmente a educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Num 
país com grave problema de desigualdade social na apropriação da 
riqueza e da renda, o Estado que se propõe a atuar subsidiando a 
área social, necessariamente assume um caráter conservador e 
limitado (COSTA, 2000, p. 69). 

 

O Estado então rejeita sua posição de regulador social e passa a 

responsabilidade para o Mercado proporcionar as condições de existência do social, 

sendo este um projeto de reforma implementada pelo Governo FHC conservadora e 

liberal.  

Apesar das importantes contribuições dos governos do PT no período de 

2002 a 20163 para as políticas públicas, não houve um rompimento com a lógica 

mercantil neoliberal. Ao contrário, a terceira ampliação do ensino superior, de acordo 

 
3 Governo Lula (2003-2011), Governo Dilma (2011-2016), Golpe (31 de agosto de 2016). 
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com Lima (2013) ocorre no Governo Lula (2003-2010), entrando numa nova fase 

que também visa a mercantilização da educação através da privatização, cursos 

pagos e do financiamento público nas IES, através de Programas, criando diversas 

Leis, Medidas Provisórias, Decretos e Projetos de Lei, deixando claro que existe por 

parte do governo, interesse na Educação de Ensino Superior 

Em setembro de 2004, o governo publica uma Medida Provisória nº 213 

(BRASIL, 2004) para o Programa Universidade para todos - ProUni, que no ano 

seguinte se efetivou na Lei nº 11.096/2005 (BRASIL, 2005) que institui-o com a 

intenção de aumentar a desoneração fiscal às IES privadas, uma vez que em 

contrapartida tende a distribuir bolsas de estudos (integrais/parciais). 

A partir do segundo Governo Lula se intensifica a criação do EAD - Ensino a 

Distância, houve também o Programa de Apoio às Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – REUNI, instituído através do Decreto nº 

6096/2007, (BRASIL, 2007) visando o aumento de discentes nas graduações 

federais, como o aumento das estruturas, o aumento de vagas, principalmente 

cursos noturnos. O que realmente trouxe uma expansão do ensino superior baseado 

educação terciária, como traz a autora (LIMA, 2013) seguindo a lógica do BM – 

Banco Mundial, com duas grandes bases: a educação como fonte de lucro, e 

certificação em ampla escala.  

A PNAES – Programa Nacional de Assistência Estudantil surge como 

Portaria Normativa Nº39 em 2007, onde possuía articulação com a pesquisa, ensino 

e extensão, ampliando áreas novas como moradia estudantil, alimentação, 

transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico.  

Em 2010, a PNAES passa a ser assegurada via Decreto nº 7.234/2010 

(BRASIL, 2010) - que tem como fim, aumentar as condições de permanência dos 

alunos de baixa aquisição econômica, visando à unidade no tripé de ensino (ensino, 

pesquisa e extensão) isso é, destinado às Universidades Federais, onde dispõe no 

artigo 2 e no inciso primeiro: 

 

Art. 2º São objetivos do PNAES: 
I - democratizar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal; 
II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior; 
III – reduzir as taxas de retenção e evasão 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23566112/art-2-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23566097/art-2-inc-i-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23566081/art-2-inc-ii-do-decreto-7234-10
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IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação;” 
(BRASIL,2010) 
“§ 1º As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser 
desenvolvidas nas seguintes áreas: 
I - moradia estudantil; 
II - alimentação; 
III - transporte; 
IV - atenção à saúde;   
V - inclusão digital; 
VI - cultura; 
VII - esporte; 
VIII - creche; 
IX - apoio pedagógico; e 
X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades e superdotação. (BRASIL, 2010, grifo do autor). 

 

Não há como discordar que o governo Lula, ampliou o acesso ao ensino 

superior, porém, o governo favoreceu o neoliberalismo com a lógica do 

empresariamento da educação e a certificação em larga escala. Como houve nas 

outras grandes duas expansões.  Na primeira que ocorre no período do regime 

burguês-militar onde tinham como objetivo de enfrentar a crise que se instaura no 

Brasil na época, era necessário uma nova força de trabalho em relação às 

mudanças produtivas. E como na segunda no governo Cardoso que se dá através 

do empresáriamento do ensino superior pelo aumento dos números de IES visando 

à privatização desses espaços. Ambas as expansões incluem sujeitos para o ensino 

superior, porém a lógica é de favorecer apenas o grande capital. (LIMA, 2013). 

Governo Dilma (2011-2016) vai ao poder e com base em Ferreira (2012) ela 

dá continuidade ao pensamento do ex Presidente Lula uma vez que visa a expansão 

do ensino superior fazendo o comunicado da criação de mais 4 universidades 

federais4.  

Em 2011 o governo deu início ao Programa “Ciência Sem Fronteiras” onde 

eram destinadas bolsas para discentes e docentes que iam para as áreas onde são 

consideradas preferenciais, visando promover a mobilidade. Em 2014 de acordo 

com Laporta (2015) a União não arrecadou tudo o que gastou, acarretado em um 

rombo nas contas públicas e em maio de 2015 o governo anunciou um bloqueio nos 

gastos dos orçamentos num total de R$69,9 bilhões como estratégia para o 

enfrentamento da dívida como proposta do Joaquim Levy, afetando alguns 

 
4 Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade 

Federal da Região do Cariri – Ceará; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23566056/art-2-inc-iv-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23566000/art-3-1-inc-i-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23565986/art-3-1-inc-ii-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23565969/art-3-1-inc-iii-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23565952/art-3-1-inc-iv-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23565952/art-3-1-inc-iv-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23565952/art-3-1-inc-iv-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23565936/art-3-1-inc-v-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23565916/art-3-1-inc-vi-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23565895/art-3-1-inc-vii-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23565887/art-3-1-inc-viii-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23565874/art-3-1-inc-ix-do-decreto-7234-10
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23565861/art-3-1-inc-x-do-decreto-7234-10
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ministérios como o da saúde e educação, com ajustes fica. O corte veio num 

discurso de “redução preventiva” uma vez que era instável a evolução da economia.  

Com base em Mello e Rossi (2017) era como se Dilma estivesse cometendo 

um erro letal com Joaquim Levy como Ministro da Fazendo, uma vez que afirmava o 

pacto juntamente com a elite financeira anunciando então o programa do ajuste 

fiscal. O resultado desta ação foi o aumento das críticas pela oposição e até por 

parte dos que a reelegeram como “estelionato eleitoral” 5.  

Em 2015 com base no Jornal R7 (VOCÊ..., 2016) o governo Dilma começa a 

sofrer uma represália sendo os motivos “pedaladas fiscais” – atrasos aos repasses 

de verba da União aos Bancos Públicos - e “edição de créditos suplementar” – 

gastos públicos quando o governo não baterá a meta fiscal.  Em 31 de agosto de 

2016 ocorre o “impeachment de Dilma Roussef, assumindo o seu Vice Presidente 

Michel Temer do PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro.  

O governo do presidente Temer (2016-2018) e então Ministro da Fazenda, 

Henrique Meireles, anuncia ainda em 2016 uma proposta de PEC 241 - 

congelamento dos gastos - onde Vazquez (2017) denomina como um bloqueio de 20 

anos para o aumento dos gastos públicos com o social, decorrente da inflação 

anterior em que o país se encontrava. O congelamento recai sobre o financiamento 

da seguridade social – saúde, previdência e assistência social – envolvendo também 

a área da educação.  

Chegando então no atual governo Bolsonaro (2019-2022) para além do 

ensino também agrava a pesquisa e extensão de acordo com Cerqueira (2019) com 

a entrada do Abraham Weintraub como novo Ministro, a primeira notícia foi sobre 

cortes nos recursos destinados as universidades onde bolsas de estudos e de pós-

graduações serão suspensas prejudicando cerca de 80 mil bolsistas.  

 

1.3 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E A CRISE ECONÔMICA ATUAL 

 

De acordo com Santos e Vieira (2018) a educação não está ausente desse 

cenário de crise econômica e política em que estamos vivenciando, desde a década 

de 1990, de desmonte as Políticas Sociais em decorrência do projeto neoliberal 

 
5 De acordo com Andrade (2018) essa termologia vem da palavra Policy Switch, utilizada para se 

referir aos candidatos que entram com uma ideologia e após serem eleitos adotam uma ideologia 
contrária ao que era até então pregado.  
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instaurado no Brasil. 

A Política de Assistência Estudantil também sente os efeitos da crise, 

diretamente, uma vez que há um aumento cada vez maior das expressões da 

“questão social”, como o desemprego - tanto por parte dos estudantes, como de 

seus pais ou tutores - , as inseguranças sociais começam a surgir, e as demandas 

estudantis começam a ser cada vez maior ao mesmo tempo que se corta recursos 

das Universidades. 

As maiores crises do modo de produção capitalista decorrem no final da 

década de 1920 e expressão dessa crise é a Quebra da Bolsa de Nova York, nos 

Estados Unidos no ano de 1929 - na qual foi chamada de a Grande Depressão 

econômica6. A grande crise que passou a ser mundial e não somente nos Estados 

Unidos, deixando consequências para o Brasil:  

 

O Brasil também sentiu os impactos da Crise de 1929. A área que 
sofreu mais com a recessão econômica foi a de produção do café – 
o principal produto de exportação do país. O Brasil era responsável 
por cerca de 70% do café comercializado no mundo, e o principal 
consumidor da nossa mercadoria eram os Estados Unidos 
(compravam cerca de 80% do nosso café). Com a recessão, o café 
estagnou-se no mercado brasileiro, e o preço do produto despencou. 
Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos. No “auge dessa 
crise, o país enfrentou transformações políticas profundas com o 
acontecimento da revolução de 1930” (SILVA, 2019, grifo do autor). 

 

Em 1970 com base em Gasparetto Junior (2019) foi denominada como à 

crise do Petróleo, quando se descobriu que a matéria prima usada não era 

renovável. Com isso, o preço sofreu alterações a partir daí. Dentro de cinco meses 

(outubro 1973 - março 1974) o preço teve um aumento de 400% na qual teve reação 

nos Estados Unidos e na Europa, desequilibrando a economia mundial. A 

descoberta do petróleo foi no século XIX onde passou a ser denominado de acordo 

com o autor como “ouro negro”, sendo um salto na indústria, aumentando assim 

cada vez mais o lucro. Os principais países agentes de petróleo no mundo eram: 

 
6 Com base em Silva (2019), a crise econômica de 1929 ficou conhecida como a Grande Depressão. 

Foi um declínio do sistema capitalista e do liberalismo com uma crise de superprodução e da 
especulação financeira na bolsa de valores. No momento, se criava uma falsa ideia de 
prosperidade. Foi a era do pleno emprego, um boom econômico acelerando a especulação 
monetária, porém era uma disparada na produção e não ocorria o mesmo os valores dos salários o 
que os levou a beira do precipício. A produção era em massa, e o consumo já não era real, é aí que 
se dá a quebra da bolsa e o começo da crise nos Estados Unidos onde se estendeu gradualmente 
pelo mundo todo.  
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Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Venezuela onde ambos acordaram pela criação 

da OPEP – Organização dos Países Exportadores de Petróleo.  

Em 2008 ocorre outra grande crise econômica global, de acordo com a 

autora Lima (2019) foi a maior do sistema financeiro pós-moderno, onde 

impulsionaram a sustentação da bolha imobiliária na qual é sentido até os dias 

atuais, uma vez que a crise se dá de forma gradual e sistemática.  

De acordo com o autor, Antunes (2016), quem paga com o ônus essas 

perdas, é a classe trabalhadora uma vez que as frações dominantes exigem que 

sejam pagas por ela, como nos cortes do Programa Bolsa Família, seguro-

desemprego, entre outros.  

Isso também recai sobre a educação, mediante que não é uma preferência 

dos Governos brasileiros - recapitulando que se deu por pressão popular e por 

interesses econômicos - em tempo de crises é possível observar que o principal alvo 

é o corte nos direitos da classe trabalhadora, incluindo a educação de nível superior.  

De acordo com Salati (2018), o Ministério da Educação teve seus 

investimentos diminuídos em 16%, em termos reais de acordo com as correções 

inflacionárias, nos 12 meses finalizados em março de 2018 para o total de R$ 4,556 

bilhões (anteriormente igual ao ano de 2017) – terceira queda seguida nessa base 

de comparação. Os dados apresentados pela autora são da STN – Secretaria do 

Tesouro Nacional. Relativamente ao acumulo de 12 meses até março do ano de 

2013 na qual houve um acúmulo de maior valor histórico iniciado em 2007, 

chegando ao total de R$ 13,665 bilhões – os cortes em investimento educacional 

chegam a 66% dentro de cinco anos. É apenas nos três primeiros meses do ano que 

os recursos são encaminhados para projetos novos na área onde caíram em 19,8% 

agora com R$650 milhões e anteriormente com R$ 811 milhões. Os investimentos, 

abrangem compra de equipamentos, obras, incentivo à tecnologia, pesquisa e 

ciência, como também suporte a bolsas de estudos. Como demonstra a imagem 

abaixo: 
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Figura 1 - Investimento dos Ministérios da Educação e da Saúde em 12 meses (de 
março a março de cada ano) 

 

Fonte: Salati (2018). 

Em 2019 no atual governo Jair Bolsonaro, as IES Federais perderam 30% 

de seus orçamentos, uma vez que já havia ocorrido cortes anteriores na qual já eram 

insuficientes, de acordo com a ANDES - Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (2019), a situação ficou com maior agravo, 

mostrando-nos que os Programas de Assistência e Permanência Estudantil não tem 

prestígio frente o Governo Federal.  

Mediante situação atual, as respostas aos ataques dos cortes orçamentários 

são as greves realizadas por todas as categorias - Servidores, Docentes e Discentes 

da IES. No dia 15 de maio foi realizada a Greve Nacional da Educação foi definida 

pela CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que também 

levou como pauta a Reforma da Previdência para as ruas.  
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2 CAPÍTULO 2 – A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA 

 

2.1 O SEBEC - SERVIÇO DE BEM ESTAR A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA 

 

Com base na autora Altoé (2007) o ensino superior no Paraná só foi 

efetivado no século XX7, o Estado do Paraná foi comarca do Estado de São Paulo 

até o ano de 1883 onde consegue desenvolver a sua autonomia.  

O Estado começa a dar início às Universidades mediante as faculdades 

isoladas que até então existiam no interior do Paraná. No ano de 1969 o sistema 

paranaense de ensino superior público a partir da licença da Lei nº 6.034 de 06 de 

novembro de 1969 criou três universidades, sendo elas: Universidade Estadual de 

Londrina - UEL, Universidade Estadual de Maringá - UEM, e Universidade Estadual 

de Ponta Grossa - UEPG.  

Para além das três universidades, desde a década de 1950 o Estado 

conservava faculdades estaduais na qual se denominavam como isoladas nas 

demais cidades do interior e na capital, duas. Em setembro de 1964 ampliou o 

sistema para além destas, criando a Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE, 

através da Lei Estadual nº 680, de 30 de setembro de 1987 possuindo sua sede em 

Cascavel.  

O governo do Estado continuou a expandir esse sistema, formando a quinta 

universidade, em agosto de 1997 pelo Decreto Estadual nº 3.444 denominada de 

Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, localizado em Guarapuava. 

Em 2001 foi formada a Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, através das 

Lei nº 13283 possuindo sua sede na cidade de Jacarezinho, onde por sua vez não 

foi reconhecida como universidade mediante o não reconhecimento dos órgãos 

estaduais.  

Até esse momento, somente as Universidades Federais eram gratuitas, as 

 
7 “Até este século, o ensino neste Estado era exercido pelos jesuítas do Colégio de Paranaguá. 

Quando estes foram expulsos do Brasil, existiam no Paraná apenas classes isoladas destinadas ao 
ensino das “primeiras letras”. Em 1848, teria sido criado pela Província de São Paulo, na cidade de 
Curitiba, o Liceu Paranaense, instituição que deveria ministrar ensino secundário, mas que “teve, 
porém, vicissitudes que, por algum tempo, impediram o seu regular funcionamento”. 
(WESTPHALEN, 1969, p. 249). 
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demais universidades e faculdades cobram uma taxa pelos serviços. A gratuidade só 

foi possível a partir do Governo Álvaro dias (1987-1991) onde regulamentou através 

do Decreto nº 2276 de 11 de janeiro de 1988 a Lei nº 8675 de 1987 onde autorizava 

tornar isento o ensino superior.  

A Universidade Estadual de Londrina, é uma instituição que, completou em 

outubro deste ano 48 anos de atividades. Fundada - pública - em 1970 e tendo seu 

reconhecimento um ano após. Tendo ela, destaque nacional no desenvolvimento do 

ensino, pesquisa e extensão e se solidifica internacionalmente pela influência de 

suas pesquisas desenvolvidas (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 

2019a). 

A estrutura acadêmica da UEL possui 53 cursos de graduação presenciais – 

bacharelado e licenciaturas – e 261 cursos de pós-graduação - residências, 

especializações, mestrados e doutorados – subdivididos em nove centros de 

Estudos: CCB – Centro de Ciências Biológicas, CCA – Centro de Ciências Agrárias, 

CCE – Centro de Ciências Exatas, CLCH – Centro de Letras e Ciências Humanas, 

CTU – Centro de Tecnologia e Urbanismo, CESA – Centro de Estudo Sociais 

Aplicados, CECA – Centro de Educação, Comunicação e Artes, CEFE – Centro de 

Educação Física e Esporte, e CCS – Centro de Ciências da Saúde. Contemplando 

uma comunidade formada por 25 mil estudantes, docentes, e servidores técnicos 

administrativos.  

A universidade Estadual de Londrina conta com um órgão interno 

responsável pelo atendimento da comunidade universitária, denominado atualmente 

de SEBEC. De acordo com os documentos internos do SEBEC (SILVA, 2018), 

podemos defini-lo enquanto um órgão que tem por objetivo a promoção do bem 

estar da comunidade interna através da operacionalização de serviços e programas 

relacionados às áreas de saúde do trabalhador, segurança do trabalho, Serviço 

Social, Assistência Estudantil, alimentação e nutrição, moradia, e serviços técnico 

administrativos de apoio. 

Este órgão é dependente da Vice Reitoria da Universidade Estadual de 

Londrina, tendo como Diretora atual, uma Assistente Social a qual é responsável por 

todos os serviços prestados no interior da Instituição. Possuindo outras divisões, 

como a de Psicologia, divisão de Apoio Administrativo, Segurança do Trabalho 

(SESMT), Divisão da Moradia Estudantil, Divisão do Restaurante Universitário e a 

Divisão de Serviço Social. 
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Figura 2 – Organograma institucional 

 

Fonte: Silva (2018). 

Com base nos documentos (SILVA, 2018) analisados dentro do local do 

estágio, o Serviço de Bem Estar a Comunidade sempre existiu dentro da 

Universidade Estadual de Londrina, antes mesmo de se tornar uma instituição 

pública8.  

Foi instituído na Gestão do Governo Paulo Pimentel (1966 a 1971), 

procurando se adequar a dinâmica de desenvolvimento e crescimento da instituição. 

As transformações que permearam a trajetória histórica do Serviço de Bem Estar a 

Comunidade, se configuraram como: 

● Janeiro de 1970: Criada e intitulada como Coordenadoria de Saúde e 

Serviço Social (COSSAS), onde tinha por objetivo planejar e executar 

atividades relacionadas ao bem-estar da comunidade universitária. 

● Março de 1976: Passa de COSSAS para DISASS – Divisão de Saúde e 

Serviço Social, possuindo ainda, o objetivo anterior. 

● Julho de 1977: DISASS transforma-se em DIBEC – Diretoria de Bem 

Estar a Comunidade. Onde tinha por objetivo o atendimento às 

 
8 Passou a ser uma Instituição de caráter público a partir do Ato Executivo nº. 155/72 em 28 de 

janeiro de 1970. 
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necessidades de bem-estar dos docentes, discentes e técnicos 

administrativos. 

● Março de 1989: A DIBEC passa a ser denominada NUBEC – Núcleo de 

Bem Estar a Comunidade, sendo este, um órgão de apoio à Reitoria 

tendo agora, como responsabilidade prestar serviços nas áreas 

médicas, odontológicas, enfermagem, social, segurança do trabalho, 

alimentação e educação infantil. 

● Agosto de 1995: O NUBEC inaugura sua extensão no Hospital 

Universitário de Londrina, oferecendo então atendimento médico nas 

áreas de: Clínico Geral, Ginecologia, Cardiologia, Urologia, além de 

atendimento Odontológico e de Serviço Social. 

● 2002: É alterado o nome NUBEC para SEBEC – Serviço de Bem Estar 

a Comunidade, onde desenvolve atividade como: seleções 

socioeconômicas, apoio e acompanhamento sócio familiar à 

comunidade universitária, visando ainda à promoção do bem-estar da 

comunidade universitária como um todo. 

 

A população usuária atualmente atendida são os alunos e os funcionários, 

com uma idade variada, sendo eles, de idade igual a 16 até os 75 anos. O 

atendimento é realizado com pessoas de todos os gêneros, com uma renda variada 

de ¼ à mais de cinco Salários Mínimos. O nível de escolaridade está entre ensino 

fundamental completo e incompleto até nível superior. 

A demanda atendida pelo SEBEC vem dos Discentes e servidores da 

Universidade Estadual de Londrina. Podendo também, se estender aos familiares 

dos usuários dependendo do atendimento prestado. Sendo assim, as demandas 

são: 

● Acidente de Trabalho; 

● Saúde Mental; 

● Vulnerabilidade Socioeconômica (assistência estudantil)9 

● Problemas de Saúde relacionados às atividades laborais; 

 
9 O documento original não menciona a Assistência estudantil, no entanto, a partir da vivencia de 

estágio e conforme entrevista com o sujeito informante, a assistente social Betty Finatti a partir das 
demandas provenientes da vulnerabilidade socioeconômica é que são prestados os serviços 
relacionados à Política de Assistência Estudantil na UEL. 
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● Acolhimento e acompanhamento dos Prestadores de Serviço a 

Comunidade. 

 

2.2 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA OFERTADA PELO 

SEBEC 

 

Sendo a Assistência Estudantil assegurada como direito de quem há 

necessitar a Constituição Federal de 1988 à garante enquanto direito em seus 

artigos nº 205 e 206 através da seguinte redação: 

 

Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:- Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola. (BRASIL, 1988). 

 

Atualmente no SEBEC são viabilizados alguns programas vinculados a 

Assistência Estudantil na qual é realizado Seleções Socioeconômicas pela Divisão 

do Serviço Social para quem dela necessitar, possuindo serviços à comunidade 

interna e externa. Oferecem à comunidade externa; o CEPV - Cursinho Especial 

Pré-Vestibular, e a Isenção da Taxa de Inscrição do Vestibular.  

O SEBEC hoje, além de ofertar os serviços a comunidade externa, oferta 

programas visando a permanência dos discentes regularmente matriculados, como: 

Moradia Estudantil, Restaurante Universitário, Bolsa permanência, Bolsa de Inclusão 

Social (Araucária), Passa Escolar, Assistência Ambulatorial (médico e odontológico), 

Instrumental odontológico, e o NAFI - Programa de atividade física. 

O estatuto da Universidade Estadual de Londrina trata do financiamento nos 

artigos:  

 

Art. 6º O exercício financeiro da Universidade coincidirá com o ano 
civil e o seu orçamento será uno. 
Art. 7º A Reitoria submeterá à apreciação e à deliberação do 
Conselho de Administração a proposta geral do Orçamento da 
Universidade, cuja aprovação caberá ao Conselho Universitário. 
§ 1º Para organização da proposta orçamentária, as Unidades da 
Universidade, os Órgãos Suplementares, os Órgãos de Apoio e o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão remeterão à Reitoria as 
suas previsões para o exercício considerado, devidamente 
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discriminadas e justificadas, de acordo com a política estabelecida 
pelo Conselho Universitário. 
§ 2º Os planos anuais de aplicação de recursos terão a forma de 
orçamento-programa, com previsões de um ano para outro. 
§ 3º O orçamento, as alterações orçamentárias e a abertura de 
crédito à disposição da Universidade serão baixados por ato do 
Reitor. 
Art. 8º Mediante proposta do Reitor ao Conselho de Administração, 
poderão ser criados fundos especiais destinados ao custeio e 
investimentos de determinadas atividades ou programas específicos, 
cabendo a gestão de seus recursos ao Reitor e ao Conselho de 
Administração, quando o fundo corresponder a objetivos de interesse 
geral, ou a Diretor de Centro e respectivo Conselho de Centro, 
quando disser respeito a objetivos circunscritos a uma só Unidade. 
Parágrafo único. Esses fundos, cujo regime será o de gestão, 
poderão ser constituídos por dotações para este fim expressamente 
consignadas no orçamento da Universidade, por parcelas, ou pela 
totalidade do saldo do exercício financeiro, por doações ou legados 
regularmente aceitos. 
Art. 9º Os superávits financeiros, verificados no encerramento do 
exercício serão levados à conta do fundo patrimonial ou poderão ser 
lançados nos fundos especiais, podendo, também, ser utilizados 
como recursos para a abertura de créditos especiais e 
suplementares. 
Art. 10º A Universidade, através de sua Reitoria, prestará contas ao 
Conselho Universitário e ao órgão próprio do Estado, nos prazos e 
forma exigidos pela Contabilidade Pública. (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA, 2014). 

 

O financiamento da Universidade se dá de duas maneiras devido a 

autonomia dada para a gestão financeira pela Constituição Federal de 1988, de 

acordo com o “Art. 207º As Universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa, e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. (BRASIL, 1988). 

Uma parte do recurso a Universidade é destinada por parte do Estado do 

Paraná voltado para a educação, via bolsas de pesquisa, ensino e extensão. Outra 

parte se dá através da arrecadação de fundos próprios uma vez que detém de 

autonomia na gestão financeira, esses recursos com base na entrevista realizada 

com a Diretora do SEBEC se dão via prestações de serviços pela própria 

Universidade, como; concursos públicos, vestibular anual, Pós-Graduação, entre 

outros. 

Os programas na qual o SEBEC faz a distribuição ligados à permanência 

estudantil se dá via privatização de serviços. Os serviços deveriam ser ofertados 

gratuitamente a população, uma vez que eles já contribuem via impostos. Porém, é 

uma forma de manutenção a Assistência Estudantil na qual é um direito do aluno 
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que dela necessitar, mas não responde a esta lógica uma vez que pelo estatuto tem 

autonomia de criar e administrar fundos próprios.  

A seguir, apresentamos as especificidades de cada benefício que compõem 

a Política de Permanência estudantil da UEL, sendo: 

 

2.2.1 CEPV - Cursinho Especial Pré-Vestibular 

 

O CEPV - Cursinho Especial Pré-Vestibular teve início em 2011 possuindo 

dois turnos, de acordo com a documentação interna do SEBEC (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA, 2012) com um total de 450 vagas sendo, no horário 

vespertino 150 vagas no horário noturno com 300 vagas. A partir de 2019 o 

processo se dá pela inclusão de mais uma fase no processo seletivo para a 

comunidade externa. Os candidatos do CEPV agora possuem duas etapas de 

seleção. A primeira é a inscrição do candidato pelo NIS - Número de Identificação 

Social através do CadÚnico, na qual é realizado pela COPS - Coordenadoria de 

Processos Seletivos. 

O SEBEC realiza a partir desta data realiza apenas a segunda fase do 

processo, na qual é uma e seleção socioeconômica, reduzindo assim o número das 

atividades realizadas pelo profissional. Então, o candidato que possui o NIS – 

Número de Identificação Social, não necessita passar pelo processo seletivo 

realizado pelo SEBEC. Os critérios para acesso é somente à alunos que possuem 

trajetória no Ensino fundamental e médio Público, não sendo permitido para 

candidatos que estejam cursando o nível superior ou que já tenha concluído.  

A seleção socioeconômica que ocorre para acesso a vaga tem caráter 

classificatório e é realizada com base em parâmetros sociais de vulnerabilidade 

socioeconômica definidos pela Divisão de Serviço Social - SEBEC/UEL, tendo como 

objetivo minimizar as desigualdades existentes entre os estudantes, viabilizando 

recursos mínimos necessários para formação do estudante em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 

2013).  

 

2.2.2 Isenção da Taxa de Inscrição do Vestibular 

 

A Universidade Estadual de Londrina, de acordo com os dados contidos em 
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documentos do SEBEC (UNIERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2012) por 

meio do Serviço de Bem à Comunidade desenvolve desde o ano de 1996 o 

processo de Isenção da Taxa de Inscrição do Vestibular que a partir de 2005, 

também oferece desconto de 30% e 50% da taxa de inscrição. Hoje, a seleção 

socioeconômica possui caráter classificatório e os parâmetros sociais de 

vulnerabilidade econômica é definida a partir da Divisão de Serviço Social, sendo os 

únicos critérios de exclusão: os candidatos que estiverem cursando ou que tenham 

concluído o ensino superior e tiverem frequentado qualquer série em escola 

particular, no ensino fundamental ou no ensino médio. 

Esse processo tem por finalidade propiciar o acesso de estudantes em 

situação comprovadamente carentes ao Concurso Vestibular da UEL. As 

informações prestadas pelo candidato, em formulário específico, e os documentos 

comprobatórios da sua situação familiar são os meios pelos quais se viabiliza a 

proposta de concessão da isenção ou desconto.  

 

2.2.3 Moradia Estudantil 

 

Com base na autora Finatti (2007) a Moradia Estudantil surge no ano de 

1974, com o nome de CEUEL - Casa do Estudante da Universidade de Londrina 

onde era um imóvel cedido ao DCE - Diretório Central dos Estudantes. Isso se deu 

em resposta às reivindicações por parte dos alunos na perspectiva da permanência 

dos discentes que não eram do município. A luta pelo espaço da Moradia foi árdua e 

é considerada a primeira vitória representativa do Movimento Estudantil da UEL. A 

condução da história do CEUEL deste dia em diante, foi por estudantes. A verba 

para a construção da Casa, se deu via Ministério da Educação e Cultura, com 

localização na rua Avenida Juscelino Kubitschek nº 2006. 

Quando os primeiros moradores inauguraram a Casa, iniciou-se às 

atividades do Restaurante Universitário, sendo esta uma fonte de renda para a 

manutenção da CEUEL, outra fonte para a manutenção como verba suplementar se 

dava através do Governo do Estado, recebendo de forma eventual verba do 

Município de Londrina. 

No ano de 1976, da CEUEL é transformada em organização civil sem fins 

lucrativos pelo DCE - Diretório Central dos Estudantes, onde a administração do 

Restaurante e da Casa ficava por conta dos próprios moradores. Até então já era 
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considerada entidade autônoma, sem fins lucrativos de utilidade pública, possuindo 

regime próprio e com estatuto, pela Lei nº 455/82, com registro no Conselho 

Nacional de Serviço Social.  

A CEUEL foi elaborada com o intuito de prover moradia e alimentação aos 

discentes universitários regularmente matriculados na UEL na qual confirmassem 

dificuldades socioeconômicas. Somente no ano de 1982 ocorre um contrato para 

concessão de uso do imóvel entre a CEUEL e a UEL, anterior a isto, estava 

ocorrendo de forma irregular.  

As vagas eram disponibilizadas aos estudantes em que os próprios 

moradores da Casa escolhiam. Após 1980, os preenchimentos das vagas se davam 

via Departamento de Psicologia Organizacional da UEL, pela Direção da CEUEL. 

EM 1988, o Departamento de Psicologia10, pede ao Serviço Social do DIBEC - 

Diretoria de Bem Estar a Comunidade - atual SEBEC - Serviço de Bem Estar a 

Comunidade - sua participação nos processos seletivos socioeconômicos para 

essas ocupações.  

Em 1986, a CEUEL acaba passando por problemas financeiros, não sendo 

possível manter o Restaurante Universitário. Como havia realizado convênio com a 

Universidade Estadual de Londrina foi ela quem começou a subsidiar verba para o 

funcionamento do Restaurante - como, pagamento dos funcionários, fornecedores, e 

os alimentos.  

Em 1991 é o primeiro ano em que o Restaurante universitário é desativado, 

por falta de recursos financeiros, não sendo possível manter os pagamentos para a 

manutenção do espaço.  

No ano de 1992, é desfeito o acordo entre a CEUEL e a UEL, em 

assembleia através do C.A - Conselho Administrativo para devolverem a 

administração da Casa novamente aos moradores, revezando entre eles os cargos 

de Diretoria administrativa e Presidência. A Direção da CEUEL recorreu ao Serviço 

Social do SEBEC até o ano de 2002, onde cuidavam das seleções e da parte 

administrativa da Casa. O SEBEC ficou responsável por alguns pequenos concertos, 

materiais de limpezas, até mesmo no âmbito do relacionamento e convivência 

comunitária. 

 
10 Com base em Finatti (2007), a área da Psicologia abandona os processos seletivos por falta de 

profissionais em 1992. 
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Em 2002, os moradores da Casa propõem pela segunda vez a entrega para 

a UEL afirmando não ter condições para a manutenção através da CEUEL, o prédio 

estava deteriorando, mesmo com os esforços realizados para as pequenas 

manutenções. No mesmo ano, já fazia parte do PEI - Plano Estratégico 

Institucional11 a criação de projetos para melhores condições de uma Moradia 

Estudantil.  Como a Casa não estava em boas condições, com base ainda na autora 

Finatti (2007), iniciaram tentativas de negociações com os moradores para a 

desocupação do espaço, interditando assim o prédio.  

A CEUEL incorporou-se ao SEBEC, dando início a Divisão da Moradia 

Estudantil através do Ato executivo nº 11/2005 (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2005). As discussões sobre as melhorias de atendimento aos alunos na 

qual necessitavam moradia levaram em torno de seis meses, a equipe era formada 

por uma assistente social, e três técnicos da administração superior da 

Universidade. A proposta final discutida pela equipe foi de alugar um imóvel para os 

discentes e levada ao Conselho Administrativo.  

Foi realizado o aluguel do imóvel via contrato administrativo nº 008/2005 

onde tinha sua localização na Avenida São Paulo, nº 181, local onde antes 

funcionava um hotel. No mesmo momento, começou a ser trabalhado o regimento 

da Moradia. Foi dado início a construção de seu próprio prédio situada no Campus 

Universitário, teve seu financiamento pelo Governo Federal via MEC - Ministério da 

Educação através de uma Emenda Parlamentar juntamente com recursos próprios 

somando um total de R$ 1,4 milhões. 

De acordo com o site da Universidade Estadual de Londrina na página do 

SEBEC, hoje a Moradia Estudantil situada dentro do Campus Universitário, oferece 

82 vagas para os discentes que estão na graduação e regularmente matriculados, é 

constituída por 21 quartos residenciais, e visando responder às necessidades dos 

alunos que possuem alguma deficiência física, dois destes espaços são adaptados 

para atendê-los, garantindo a, acessibilidade. O ambiente conta com uma área em 

 
11  De acordo com a Universidade Estadual de Londrina (2002) o PEI - Projeto Estratégico 

Institucional é um processo participativo onde cada unidade cria seu próprio planejamento, 
apontando suas potencialidades e demandas, sendo possível subsidiar estratégias de curto, 
médio e a longo prazo. O GPE – Grupo de Planejamento Estratégico, é constituído pelos 
dirigentes da UEl, como: Reitor, Vice- Reitor, Diretores dos Centros, Pró-Reitores, Assessores, 
Diretores de Órgãos Suplementares e de Apoio, Representantes dos Funcionários e dos 
Estudantes, e é considerado a instância gestora do PEI, contando com o apoio técnico da 
PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento que é responsável pela sua implantação e 
acompanhamento.  
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comum de sala de estar, sala de informática, cozinha, e área de serviço. A Moradia 

possui segurança 24 horas além de catracas eletrônicas (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA, 2019b).  

Para acesso ao programa é realizada uma seleção socioeconômica com 

caráter classificatório e é realizada com base em parâmetros sociais de 

vulnerabilidade econômica definidos pela Divisão de Serviço Social - SEBEC/UEL, 

com o objetivo de minimizar as desigualdades existentes entre os estudantes, 

viabilizando recursos mínimos necessários para a permanência e a formação do 

estudante em situação de vulnerabilidade uma vez que não se encontra em sua 

cidade de origem. 

Com base nas documentações do Processo Seletivo disponível no SEBEC 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2018c) os critérios para o não acesso 

é possuir; possuir uma renda per capita mensal superior a dois salários mínimos 

Federal R$1.908,00 (o salário mínimo no ano de 2018 era no valor de R$ 954,00); o 

tempo de permanência na moradia ser superior ao tempo do curso acrescido de 2 

anos; ser reprovado por mais de 2 períodos letivos na mesma série; possuir 

reprovação por falta em mais de uma disciplina no ano letivo anterior àquele para o 

qual o estudante pleiteia o benefício; for condenado criminalmente, com sentença 

transitada em julgado; sanção do estudante por ofensa às regras neste Regimento, 

com perdimento ao direito do benefício; e a família residir em cidade que seja 

servida com linha de ônibus metropolitano. 

Além da vaga na Moradia Estudantil, o discente também é contemplado com 

o Subsídio Ampliado do Restaurante Universitário, não precisando pagar o valor 

integral - R$4,70 o valor da refeição no R.U em 2018. O morador tem direito a duas 

refeições - almoço e janta - no Restaurante, arcando apenas com o valor simbólico 

de R$1,00 a refeição.  

 

2.2.4 Restaurante Universitário 

 

Quanto ao Restaurante Universitário, de acordo com Finatti (2007) tem como 

alvo prover a alimentação subsidiada de acordo com as necessidades nutricionais 

para a comunidade interna e sempre foi uma demanda da comunidade universitária 

para estar localizada dentro do Campus Estudantil, uma vez por ter que se deslocar 

até o centro da cidade e outra pela falta de recurso para o transporte público. O 
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movimento estudantil ampliou a discussão da temática, no sentido do direito a 

alimentação.  

Anteriormente, funcionava junto à Casa do Estudante, como já relatado 

anteriormente e teve suas atividades encerradas no ano de 1991, por não possuir 

condições financeiras e administrativas. O Restaurante Universitário origina suas 

atividades no Campus no ano de 1998, fazendo parte de uma de uma Estrutura da 

Administração, passando a compor a estrutura do SEBEC, a Divisão de Restaurante 

Universitário.  

Atualmente de acordo com o site da Universidade, em 2014 se deu início a 

atual reforma do Restaurante, passando a ter 2.353,58 m² a mais, totalizando agora 

3.919,69m². Um aumento de 60% em seu total de área anteriormente tendo 

capacidade para 240 lugares, com a ampliação foi possível instalar o total de 750 

assentos disponíveis em um total de 185 mesas, possuindo mais 6 espaços 

reservados para cadeirantes. Também se ampliou o número de buffets de 2 para 4, 

possuindo alimentação onívora e a vegetariana. Para os usuários que possuem 

alguma necessidade, o espaço contempla banheiros adaptados, piso tátil, e cardápio 

em braile (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2019c).  

Um aspecto novo em relação ao Restaurante Universitário é que não se 

possuem mais caixas físicos para a compra de créditos, passando a ser no ano de 

2019 compras on line - computadores, ou celulares - o local está contendo três totem 

onde é possível estar vindo realizar a compra via cartão de crédito e/ou débito. O 

valor das refeições para os discentes são no valor de R$ 4,70. 

A partir de entrevista realizada com a Diretora Betty Finatti do SEBEC e com 

as informações contidas nos documentos internos - rascunhos de contas, ofícios, e-

mails, entre outros - no órgão, no ano de 2014 foram realizados estudos pela Divisão 

de Serviço Social junto a Diretora sobre o valor orçamentário da Universidade com 

os benefícios até então ofertados e se pensou na possibilidade de se ampliar o 

acesso do Restaurante para os alunos que encontravam-se em situação de 

vulnerabilidade econômica para além dos que residiam na Moradia Estudantil.   

Foi enviado para o Reitor e para o Conselho de Administração aprovar uma 

proposta da implementação para além dos moradores da Moradia Estudantil, ampliar 

o Subsídio do Restaurante com 4500 créditos na qual seriam revertidos aos alunos 

que se encontram em vulnerabilidade econômica, arcando apenas com o valor de 

R$ 1,00 por refeição. Sendo aprovado pelo mesmo para início no ano de 2015. 
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Os candidatos passam por seleção socioeconômica com caráter 

classificatório, com base em parâmetros sociais de vulnerabilidade econômica 

definidos pela Divisão de Serviço Social - SEBEC/UEL para o não acesso no ano de 

2018, para o subsídio ampliado do R.U foi, possuir uma renda per capita mensal 

superior a um salário mínimo federal - no ano o salário mínimo era no valor de 

R$954,00. 

 

2.2.5 Bolsa Permanência e Bolsa de Inclusão Social - Fundação Araucária 

 

Com base na autora Finatti (2007) as Bolsas de Estudos existem desde a 

criação da UEL sendo um bem na qual é fundamental para os alunos. O Serviço 

Social se dá dentro da instituição justamente para administrar os processos de 

seleção dos discentes. Podemos elencar as bolsas de Assistência Estudantil em 

dois tipos, sendo uma delas de cunho acadêmico - na qual possui condicionalidades 

como, o desempenho acadêmico priorizando a participação do aluno em projetos de 

pesquisas, extensão e ensino -  e outra que compreende as necessidades como um 

todo, não se apresentando com condicionalidades - na perspectiva de minimizar as 

dificuldades dos estudantes no período de graduação.  

Hoje, como a Bolsa visando também o cunho acadêmico, existe a Bolsa 

Araucária também chamada de Inclusão Social na qual é disponibilizada através da 

FA - Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 

Estado do Paraná12, onde visa produzir o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental do Estado do Paraná, através de investimentos na área da tecnologia, 

ciência e inovação. A distribuição das Bolsas é realizada via o SEBEC, mais 

especificamente pela Divisão do Serviço Social uma vez que a quantidade dos 

números de bolsa é limitado, e varia no decorrer de cada ano letivo possuindo no 

ano de 2018 o total de 130 bolsas disponíveis para a distribuição via seleção 

socioeconômica, no valor de R$400,00. A seleção é destinada somente aos alunos 

regularmente matriculados que ingressaram na Universidade via Sistema de Política 

 
12 De acordo com o site do Governo do Paraná, a Fundação Araucária faz parte de uma Fundação 

Estadual de Amparo a Pesquisa juntamente com mais 25 fundações. Possui projetos na qual se 
estruturam a partir de três grandes eixos estratégicos como; a disseminação da Pesquisa Científica 
e Tecnológica, Fomento a Pesquisa Científica e Tecnológica e a Verticalização do Ensino Superior 
e a Formação de Pesquisadores (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PARANÁ, 2019). 
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de Cotas13. 

De acordo com a documentação da seleção disponível no SEBEC 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2018b) a seleção socioeconômica da 

Bolsa Inclusão tem caráter classificatório e é realizada com base em parâmetros 

sociais de vulnerabilidade econômica, definidos pela Divisão de Serviço Social - 

SEBEC/UEL, com o objetivo de minimizar as desigualdades existentes entre os 

estudantes, viabilizando recursos mínimos necessários para a permanência e a 

formação do estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica visando 

também o desempenho acadêmico, uma vez que concedido a bolsa o discente se 

insere em um Projeto - seja ele de pesquisa, ensino ou extensão - onde, se 

estabelece o período de recebimento da Bolsa no Edital - no ano de 2018, foram 12 

meses tendo o mesmo que apresentar ao final um artigo. 

De acordo com a entrevista realizada com sujeito informante, a assistente 

social e diretora do SEBEC Betty Finatti14 a Bolsa Permanência tem sua 

implementação apenas no ano de 2015, surge decorrente de uma questão em que a 

direção tinha em relação às vagas da Moradia Estudantil. 

Aquelas pessoas que ficavam na lista de espera - uma vez que somente 82 

candidatos entravam - depois de algum tempo começaram a solicitar um auxílio e 

não existiam benefícios de pecúlio de característica social uma vez que até então só 

existiam bolsas de características acadêmicas. Como sempre tinham filas de espera, 

esses alunos começaram a reivindicar essa luta para bolsas auxílios, de cunho 

social, e o SEBEC se apropriou dela para tentar mobilizar como um todo a 

comunidade universitária no sentido de entender a importância de ter outras formas 

de atendimento social que não só a moradia estudantil e o subsídio que apenas os 

moradores tinham acesso até a época - possuíam o subsídio e passavam a pagar 

um valor menor para utilização do restaurante.   

Então para responder esta demanda, o SEBEC em 2009 começou a 

viabilizar bolsas no valor de R$300,00 para os candidatos que estavam na fila de 

 
13 Com base no site da UEL - PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA, 2019d) em julho de 2004, a Universidade Estadual de Londrina através da 
Resolução nº 78/2004 do Conselho Universitário, elaborou a reserva de vagas no vestibular para 
candidatos oriundos de instituições públicas de ensino e para aqueles que se autodeclararem 
negros.  

14 Entrevista realizada no SEBEC, com a Finatti, Diretora do SEBEC no dia 24 de setembro de 2019. 
Não existem documentos escritos a respeito da criação da Bolsa Permanência até o dia da 
entrevista. 
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espera, até que houvesse uma vaga na moradia, sendo elas todas informais nas 

quais eram anualmente solicitadas ao Conselho de Administração e o número de 

bolsas variavam uma vez que dependia do número da lista de espera. Após o aluno 

ser chamada para a vaga imediatamente perdia o direito do auxílio15, mesmo que 

por ventura ele não quisesse mais a Moradia.  

Por meio desta nova demanda, o SEBEC realizou estudo de quanto os 

benefícios ofertados até então significavam em termos de recurso para a 

Universidade - Moradia Estudantil, Subsídio Ampliado dos alunos que recebiam viam 

o acesso à Moradia, e as Bolsas no valor de R$300,00 - e através do estudo 

realizado, apresentaram como proposta que, ao invés da Bolsa Auxílio Moradia, 

poderia ser ofertado outra modalidade de bolsa, o investimento chegaria até a ser 

inferior ou no máximo o mesmo16. A proposta então, foi implementar um benefício 

que fosse fixo e que não fosse perdido no decorrer do ano letivo.  

Outro argumento para o começo das simulações foi o número de pessoas da 

Região que passou a fazer o vestibular da UEL, antes a maior demanda não era do 

Estado do Paraná, com o tempo este perfil foi mudando, aumentando o número de 

procura de alunos residentes no estado do Paraná. A demanda pela Moradia passou 

a ser inferior uma vez que esses discentes não poderiam solicitar o benefício, 

perdendo assim a chance de ter um espaço na moradia quiçá o auxílio moradia. A 

fila de espera variava conforme os anos, mas no ano de 2014 no qual se iniciou os 

estudos, foi de 42 pessoas. Então de 42 bolsas, a proposta era de ampliar para 100 

bolsas com o mesmo custo, denominada de Bolsa Permanência, sendo bem aceita 

pelo Conselho Administrativo.  

O método de acesso desde sua implementação se dá por análise 

socioeconômica realizada por Assistentes Sociais com caráter classificatório e é 

realizada com base em parâmetros sociais de vulnerabilidade econômica definidos 

pela Divisão de Serviço Social - SEBEC/UEL, os critérios para o não acesso a Bolsa 

 
15  O que acabou a ser uma dificuldade para os alunos, mediante entrevista realizada com a diretora 

do SEBEC uma vez que os alunos nesse processo de lista de espera necessitavam residir em 
algum espaço, e acabam por assinar contratos de aluguéis em repúblicas, pensionatos, entre 
outros, e quando eram chamados a vaga, acabam perdendo o benefício e se prejudicando uma vez 
que se tentou garantir com aquela renda. 

16 Não há documentos oficiais sobre tal estudo, no entanto existem “rascunhos”, documentos 
informais acessados durante o estágio e a entrevista com a diretora, ao qual não será apresentado 
neste trabalho, devido a sua informalidade.  
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Permanência no ano de 2018 foi, possuir uma renda per capita mensal superior a 

um e meio salário mínimo federal R$1.431,00 (importante dizer que o salário mínimo 

em 2018 era no valor de R$ 954,00); e estudantes que não estejam cursando a 

graduação - pós-graduação, mestrado, entre outros. 

 

2.2.6 Instrumental Odontológico 

 

Instrumental Odontológico é um benefício específico aos alunos que se 

encontram matriculados no curso de Odontologia, que de acordo com a entrevista 

com a Diretora do SEBEC sempre foi uma demanda que chegava ao Serviço Social 

devido o valor alto dos instrumentais necessários para tais práticas. Também era 

uma preocupação por parte dos discentes uma vez que o número de evasão estava 

crescendo significativamente.  

A distribuição dos instrumentais odontológicos tem seu início 

voluntariamente por parte de alguns professores na qual se reuniram e acabavam 

fazendo doações de alguns materiais para ajudar alguns dos alunos. O próprio 

departamento se responsabilizou pela aquisição desses determinados materiais, os 

materiais normalmente são doados por laboratório ao Colegiado, ficando 

responsável então pela reserva e a distribuição para os beneficiados. O número de 

instrumentais disponíveis varia de acordo com cada ano letivo, em 2018 foram 

disponibilizados o total de 13 instrumentais.  

O Serviço Social do SEBEC fica encarregado de fazer a seleção e análise 

socioeconômica com caráter classificatório que por sua vez é realizada com base 

em parâmetros sociais de vulnerabilidade econômica definidos pela Divisão de 

Serviço Social - SEBEC/UEL, sendo os motivos para o não acesso: estudante que 

estiver com alguma pendência junto ao Banco de Empréstimos; e o aluno que 

permanecer retido na série por mais de um ano. 

 

2.2.7 NAFI - Programa de Atividade Física 

 

O NAFI - Programa de Atividade Física de acordo como site da UEL tem seu 

início em 1988 a partir do momento em que a LDB - Lei de Diretrizes Básicas 

extinguiu a prática das atividades físicas nos Ensinos Superiores. Foram realizadas 

diversas reuniões com os Professores da Educação Física onde se retirou a 
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necessidade de ofertar programas de atividades físicas uma vez que é necessário 

para a composição saúde. Estabeleceu parceria com o SEBEC de acordo com as 

documentações do SEBEC (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2019c) 

para as realizações de seleções socioeconômicas aos alunos que não tenham 

condições financeiras de pagar o valor integral da inscrição. 

A seleção socioeconômica possui um caráter classificatório e é realizada 

com base em parâmetros sociais de vulnerabilidade econômica definidos pela 

Divisão de Serviço Social - SEBEC/UEL (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2018a). O programa é destinado aos servidores, alunos e comunidade 

externa, possuindo uma taxa de inscrição - onde o valor varia entre as atividades 

ofertadas, e é destinado a divulgação, materiais esportivos, melhorias do espaço, 

equipamentos e pagamento dos funcionários - e mais dois quilos de alimento onde 

são revertidos a ONG’s - Organizações Não Governamentais. No ano de 2018 foram 

destinados os alimentos arrecadados ao Hospital do Câncer de Londrina, Lar dos 

Vovôs e das Vovozinhas e Projeto Vista Bela. 

As aulas variam entre: dança de salão, dança do ventre, ginástica funcional, 

hidroginástica, jazz, pilates, muay thai, musculação, natação, voleibol, yoga e 

zumba. Variando o número de vagas ofertadas ao SEBEC. Prioritariamente vão para 

os alunos em situação de vulnerabilidade econômica que estão passando por 

acompanhamento médico, passando assim, cada candidato por uma entrevista 

social e após é realizado estudo socioeconômico. 

 

2.2.8 Programa Unificado de Concessão de Benefícios - UNIFICADA 

 

Para os benefícios já apresentados, o processo de seleção dos mesmos se 

faz pelo Programa Unificado de Concessão de Benefícios, o UNIFICADA. 

De acordo com documentações internas do SEBEC (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA, 2015), o Processo Unificado de Seleção 

Socioeconômica foi implantado pela Divisão de Serviço Social do SEBEC no ano de 

2015, onde visava racionalizar o tempo e otimizar o processo tanto dos candidatos 

como dos profissionais envolvidos no processo. 

Os recursos eram distribuídos por meio de processos de seleções 

específicos, com resultados independentes e a partir de reivindicações por parte dos 

candidatos para apresentarem a documentação de uma só vez, e os profissionais de 
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Serviço Social também poderiam aproveitar a análise socioeconômica para 

classificação dos candidatos de todos os recursos distribuídos pelo SEBEC em 

apenas um processo. Os profissionais buscaram elaborar um formato de seleção 

que fosse possível utilizar os resultados para todos os benefícios como; vagas da 

Moradia Estudantil; Bolsas Permanência; Vagas isentas do NAFI17; Kits de material 

odontológico para estudantes de odontologia e créditos de refeições do Restaurante 

Universitário. Ao término do processo seria possível obter o resultado na qual os 

candidatos estariam sendo beneficiados com os recursos que cada um solicitou. 

Quadro 1 - Unificada 2015 

Programa N° de vagas Amparo Legal da UEL 

1. Vaga na Moradia 

Estudantil 

80 vagas Resolução CA Nº 002/2012 

2. Bolsa Permanência 100 bolsas Resolução CA Nº 120/2014 

3. Subsidio Ampliado 

de Refeição 

4500 créditos Resoluções CA Nº 092 e 121/2014 

4. Empréstimo de 

Instrumentais 

Odontológicos 

08 kits Regulamento do Banco de Empréstimos 

de Instrumentais do Curso de Odontologia 

da UEL/Centro de Ciências da Saúde 

5. Vagas de Isenção 

do NAFI 

36 vagas Ofício NAFI/CEFE 002/2015 

Fonte: Universidade Estadual de Londrina (2015). 

2.2.9 Passe Escolar 

 

Em 2004 a Prefeitura de Londrina cria o Cartão Eletrônico para uso do 

transporte coletivo. A partir desse ano, o SEBEC passa a criar uma união com a 

Empresa de Transportes na verificação de documentos necessários para o início do 

passe escolar, uma vez que estudantes poderiam então pagar somente 50% do 

valor da passagem mediante que os outros 50% seriam por conta da empresa do 

 
17 O NAFI - Programa de Atividade Física com base nas documentações internas do SEBEC 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2016) ficou somente no ano de 2015 fazendo parte 
do Processo de Seleção Unificado, sendo um processo realizado bimestralmente de forma 
individual.  
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transporte coletivo e pela prefeitura do município, resultando em mais uma das 

conquistas do Movimento Estudantil em meados dos anos de 1970.  

O SEBEC também dispõe aos alunos o Cartão Transporte em unidades 

podendo ser distribuídos de segunda a sexta no Plantão Social18 (MONTEIRO, 

2006). De acordo as documentações do SEBEC (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2016) faz-se a liberação de passes urbanos e metropolitanos aos que 

solicitam de transporte para determinada demanda/necessidade e não possuem 

condições financeiras para tal. É disponibilizado aos discentes que necessitam de 

tratamento fisioterapêutico, quimioterapia ou radioterapia, buscar resultados de 

exames, realizar consultas, perícias médicas, casos que envolvam questões de 

saúdes sendo realizados estudos socioeconômicos com base em parâmetros sociais 

de vulnerabilidade econômica definidos pela Divisão de Serviço Social - 

SEBEC/UEL. 

 

2.2.10 Assistência Ambulatorial 

 

Outra oferta pelo SEBEC é a da Assistência Ambulatorial, na qual é um 

convênio com profissionais da área de saúde e laboratórios através de uma 

requisição disponibilizada pelo órgão, onde discentes e seus dependentes possuem 

desconto de 50% nesses serviços com os médicos especializados, psicólogos, 

fonoaudiólogos, dentistas, fisioterapeutas, clínicas de exames e laboratórios e 

gerais. Não é considerada como um benefício que necessita de passar por análise 

socioeconômica.  

 

 

 

 
18 De acordo com Vasconcelos (2006) o Plantão Social é uma atividade na qual é comum nas 

diversas políticas em que o Assistente Social atua. Se caracteriza por ser uma atividade que 
recebem quaisquer demanda dos usuários onde são atendidas individualmentes, através de 
entrevistas podendo ocorrer encaminhamentos para outras instituições, orientações diversas, 
escuta qualificada, entre outros.  
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3 CAPÍTULO 3 – A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA: A QUEM SE DESTINA ESSA POLÍTICA? 

 

3.1 O ENFOQUE NO BENEFÍCIO DA BOLSA PERMANÊNCIA 

 

A partir da análise de como é estrutura a Política de Assistência Estudantil 

na Universidade Estadual de Londrina e os benefícios que esta política contempla, 

delimitamos como universo da nossa pesquisa o Benefício da Bolsa Permanência. 

Tal escolha justifica-se pelo fato de que, ao analisarmos os dados disponibilizados 

pelo SEBEC, identificamos que este é o benefício mais procurado pelos alunos via 

seleção socioeconômica. As duas maiores seleções realizadas durante o ano letivo 

são: a Unifica - Bolsa Permanência, Moradia Estudantil, Subsídio ampliado do 

Restaurante Universitário e o instrumental odontológico - e a Bolsa Araucária.  

A tabela abaixo demonstra a quantidade de solicitações e o total dos 

benefícios ofertados dentro de cada programa no ano de 2018: 

Tabela 1 – Demanda por benefícios ofertados pelo SEBEC 

Benefícios Demandantes 
Demanda 
Atendida % 

Demanda 
Reprimida % 

Bolsa permanência 578 100 17,30% 478 82,70% 

Moradia estudantil 158 82 51,90% 76 48,10% 
Subsídio ampliado 
RU 545 350 64,22% 195 35,78% 
Instrumental 
odontológico 36 13 36,11% 23 63,89% 

Bolsa Araucária 263 130 49,43% 133 50,57% 

Total 1580 675 42,72% 905 57,28% 
Fonte: Da autora. 

Entre os benefícios levantados, pudemos visualizar que a maior demanda é 

pela Bolsa Permanência, sendo ela o maior número também de demanda reprimida 

no ano de 2018.  Neste sentido, nos interessa, a partir destes dados, identificar o 

perfil dos alunos beneficiários, bem como o perfil dos alunos não 

contemplados pelo Programa Bolsa Permanência- PBP19. 

A partir do levantamento dos dados, elencamos quatro eixos de análise, 

sendo: 

 
19 Utilizaremos a sigla PBP para designar o Beneficio Bolsa Permanência. 
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1. IDENTIDADE, contemplando aspectos relacionados a sexo, idade, estado 

civil; 

2. COMPOSIÇÃO FAMILIAR, abordando a composição familiar, cidade de 

residência, e estado de origem; 

3. CONDIÇÃO SÓCIO-ECONOMICA, com destaque para a Renda per capita; 

dependência financeira, Situação da residência, Benefício social e Outras 

bolsas e, por fim; 

4. CURSOS, Esses beneficiários, assim como os não contemplados pelo 

benefício cursam qual graduação? Em que ano, turno? Como foi sua forma de 

ingresso? 

 

3.2 QUEM SÃO OS BENEFICIÁRIOS E OS NÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA 

PERMANÊNCIA? 

 

3.2.1 Identidade 

Gráfico 1 – Sexo dos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

O gráfico 1 nos apresenta o percentual dos candidatos por distinção de sexo 

feminino e masculino. No momento da inscrição o sistema apenas faz a separação 

de gênero entre homens e mulheres, não nos permitindo pelas fichas de inscrição 

fazer a comparação com os novos gêneros. As mulheres são maioria dentre os 

homens com um total de 70,3% entre os contemplados. 
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Gráfico 2 – Sexo dos não contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Neste sentido, ao analisarmos quem são os alunos que não são 

contemplados com o benefício, a maioria (58,5%) são também mulheres. Os dados 

demonstram que a maioria dos solicitantes do benefício são do sexo feminino. 

Gráfico 3 – Idade dos alunos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Entre os contemplados da Bolsa Permanência a idade prevalente é entre de 
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18 a 22 anos, caracterizando 76,5% dos beneficiários. O dado vem ao encontro do 

número representado pelos solicitantes do benefício, sendo a sua maioria jovem.  

Gráfico 4 – Idade dos alunos não contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Da mesma forma, a idade dos não contemplado (gráfico Nº04) com o 

benefício também concentra-se na faixa dos 21 à 25 anos de idade, uma vez que é a 

faixa dos que mais procuram o benefício.  

Gráfico 5 – Estado civil dos alunos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora 
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Sobre o estado civil, os contemplados com benefício quase a totalidade é 

solteiro, somando 95,6% dos que requerem o benefício da Bolsa Permanência. 

Gráfico 6 – Estado civil dos alunos não contemplados com o PBP 

 

Fonte: Da autora. 

Sendo também em sua maioria dos não contemplados solteiro, uma vez que 

pela idade dos participantes podemos notar que estão numa faixa etária de jovens, o 

que justifica serem solteiros. 

 

3.2.2 A composição Familiar 

Gráfico 7 – Composição familiar dos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 
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A composição familiar dos contemplados com a Bolsa Permanência estão 

dentro da estrutura de máximo quatro pessoas na família, o que totaliza um 

percentual de 72,3%. A maior parte de famílias com 4 pessoas, sendo 33,7%, 

seguido de famílias com três pessoas com 26,7%. 

Gráfico 8 – Composição familiar dos não contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Dentre os não contemplados, o número da composição familiar que 

prevalece é o de três pessoas (36,6%).  

Gráfico 9 – Onde residem os alunos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora 
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O gráfico abaixo nos apresenta que 55,4% dos sujeitos contemplados 

residem junto com os pais. No entanto, um número representativo (31,7%) são 

moradores de repúblicas.  

Gráfico 10 – Onde residem os alunos não contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Da mesma forma e confirmando as características dos contemplados, os 

alunos não contemplados também moram em sua maioria (38,7%) com os pais, 

seguido dos que moram em repúblicas (33,3%). 

Gráfico 11 – Estado de origem dos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora 
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Mesmo sendo a UEL, uma universidade de referência no país e, tendo esta 

muitos alunos de vários estados brasileiros, o estado do Paraná representa o maior 

percentual (95,6%) no que se refere ao local de origem dos alunos que contemplam 

os benefícios.  

Gráfico 12 – Estado de origem dos alunos não contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Os não contemplados também em sua maioria tem seu Estado de origem no 

Paraná. Os dados dos gráficos 11 e 12 ratificam um dos argumentos da criação da 

Bolsa Permanência, a necessidade em atender alunos provenientes do estado do 

Paraná. 
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3.2.3 Condição Sócio-Econômica 

Gráfico 13 – Renda per capita dos alunos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

O gráfico nos apresenta que a renda per capita referente aos contemplados 

com a Bolsa Permanência, 65,3% dos alunos possuem uma renda de até meio 

salário mínimo. Sendo 30,7% dos atendidos, com uma renda inferior ou igual à 0,25 

do salário mínimo (R$238,50). 

Gráfico 14 – Renda per capita dos alunos não contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 
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A grande maioria (64,1%) dos alunos que não foram selecionados para 

receber tal benefício também é considerada de baixa renda, recebendo de meio a 

um salário mínimo per capita, 24% desses alunos recebem até ½ salário mínimo por 

pessoa na família. 

Gráfico 15 – Dependência financeira dos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Dentre os alunos solicitantes do benefício, 87,1% são dependentes 

financeiramente de seus pais, apenas 12,9% destes são independentes em relação 

a renda. 

Gráfico 16 – Dependência financeira dos não contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Da mesma forma que os beneficiados, os não contemplados com o PBP em 
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sua maioria ainda possui dependência financeira de terceiros, com 77,9%. 

Gráfico 17 – Tipo de residência familiar dos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

O gráfico nos mostra a situação familiar dos candidatos na qual foram 

beneficiados com o Programa Bolsa Permanência: 47,5% possuem casa própria 

quitada. Em segundo lugar, ficam as financiadas com 19,8% quase equilibrada com 

os que pagam o valor do aluguel 18,8%, as casa cedidas totalizam 13,9% dos 

candidatos. 

Gráfico 18 – Tipo de residência familiar dos não contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Entre os não contemplados, a lógica continua a mesma, a maioria com 

47,5% possuem casa próprias quitadas.  
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Gráfico 19 – Recebimento de benefícios sociais dos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Dentre os beneficiários 7,5% fazem parte de algum programa e recebem 

algum tipo benefício social, como o Bolsa família, Família Paranaense, Auxílio leite, 

entre outros. 

Gráfico 20 – Recebimento de benefícios sociais dos não contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Entre os não contemplados, também em sua maioria 92,5 não recebem 

benefício social via Política de Assistência Social.  
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Gráfico 21 – Recebimento de outras bolsas dos alunos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Entre os contemplados com o Benefício da Bolsa Permanência apenas 

18,8% recebem outro tipo de bolsa relacionada a condição de estudante (como – 

bolsa estágio, bolsa projeto de pesquisa, entre outros) , 81,2% não recebem 

qualquer tipo de bolsa. 

Gráfico 22 – Recebimento de outras bolsas dos alunos não contemplados com o 
PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Também os não contemplados em sua maioria 71,6% não possuem auxílios 
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de bolsas - estágio, pesquisa, entre outros.  

 

3.2.4 Identificação dos Cursos  

Gráfico 23 – Curso dos alunos beneficiados com o PBP  

 
Fonte: Da autora. 

O curso no qual tem o maior número de acesso a Bolsa Permanência é o 
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curso de medicina, com pouco mais de 8% do total de beneficiários, seguido pelo 

curso de fisioterapia (7,1%), medicina veterinária (7,1%) odontologia (7,1%) e 

ciências sociais (6,1%). 

Gráfico 24 – Cursos dos alunos não contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

O curso com mais demanda reprimida é também o que mais solicita o 

benefício – o curso de direito (9,6%), odontologia (5,9%), letras (5,6%), farmácia 

(4,5%) e psicologia (4,5%). 
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Gráfico 25 – Ano de graduação em que se encontram os alunos contemplados com 
o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

O gráfico demonstra o percentual dos anos em que os candidatos 

contemplados estão regularmente matriculados, sendo que quase a metade desses 

alunos -  48,5% encontram-se cursando o 1º ano da graduação. 

Gráfico 26 - Ano de graduação em que se encontram os alunos não contemplados 
com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 
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Assim como os dados dos alunos contemplados, também o percentual de 

demanda reprimida, concentra-se nos anos iniciais. 

Gráfico 27 – Período dos cursos dos alunos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

O turno do curso dos alunos beneficiados com o Programa Bolsa 

Permanência é em sua maioria aluno de período integral com 65,3%.  

Gráfico 28 - Período de realização dos cursos dos alunos não contemplados com o 
PBP 

 
Fonte: Da autora. 
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Como os beneficiários, os não contemplados também são em sua maioria de 

turno integral com 47,4%. 

Gráfico 29 – Forma de ingresso dos alunos contemplados com o PBP 

 
Fonte: Da autora. 

Dentre os beneficiados, 88,1% deles ingressaram via sistema de cotas.  

Gráfico 30 – Forma de ingresso dos alunos não contemplados com o PBP 

 

Fonte: Da autora. 

De acordo com o gráfico 81% da demanda reprimida ingressaram na 

Universidade a partir do sistema de cotas, assim como os dados dos beneficiários. 
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3.2.5 Perfil dos Contemplados e não Contemplados 

 

Diante dos dados acima apresentados, compreendemos que o perfil dos 

alunos envolvidos no processo de seleção do Programa de Bolsa Permanência da 

Universidade Estadual de Londrina na qual são maioria entre os contemplados com 

o benefício da Bolsa Permanência o feminino com 70,6%. As mulheres também são 

a maioria dos alunos que não conseguem o benefício com 58,5%. De acordo com o 

site do IBGE (RENAUX, 2019) o maior percentual de pobreza está relacionado às 

mulheres solteiras e com filhos de até 14 anos de idade - as negras num total de 

64,4%, e as brancas o total de 41,5%. Sendo este uma das possibilidades das 

mulheres serem as que mais solicitam o benefício, mediante os homens solicitantes.  

A idade prevalente entre os beneficiários é de 18 a 22 anos, caracterizando 

76,5% dos beneficiários. Dentre os não contemplados a faixa etária também é entre 

18 a 22 anos – estendendo até os 25 anos. Esta é a idade em que os jovens 

começam a ingressar na Universidade e como apresentado no gráfico Nº13 a renda 

per capita e as rendas familiares são consideradas baixas, sendo necessário muitas 

vezes recorrer a outros auxílios - na qual são e deveriam ser tratados como direito 

de todos que necessitar da política de permanência - para poder permanecer na 

graduação. Tendo em vista que o processo é seletivo e não consegue abranger toda 

a população que necessita da permanência para poder ingressar ou permanecer na 

graduação. 

O estado civil dos beneficiários e dos não contemplados é solteiro, uma vez 

que ainda são novos, estão dentro de uma faixa etária considerada nos dias atuais 

como jovens, podemos perceber pela idade dos que recebem e dos que não são 

contemplados que os mesmos ainda residem com os pais como mostram os gráficos 

9 e 10. 

A composição familiar em que os solicitantes estão inseridos é entre quatro 

pessoas na estrutura num total de 33,7%. Entre os não contemplados a maioria com 

36,6% das famílias se caracteriza por três pessoas na composição o que não é 

muito diferente do perfil dos contemplados uma vez que a estrutura é praticamente 

composta pelos mesmos números dentro da residência. 

Entre os contemplados, temos como residência desses alunos, a casa dos 

pais com o total de 42%. Os não contemplados em sua maioria com 38,7% também 

residem com os pais, ficando em segundo lugar os que residem em repúblicas, 
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podemos pensar que os alunos que conseguem arcar com o valor de uma moradia 

sem ser a dos pais possui uma condição econômica – mesmo que mínima – ainda 

maior que os contemplados, uma vez o critério renda é um item que tem peso dentro 

a análise socioeconômica.  

É importante mencionar que, entre os não contemplados podemos notar que 

0,6% são apenados, ou seja, provenientes do sistema judicial (penitenciárias, em 

sistema fechado ou semiaberto), apresentando um novo público demandante – 

mesmo que em demanda reprimida, é uma demanda real -  da Política de 

Assistência Estudantil na Universidade Estadual de Londrina. 

Mesmo a UEL sendo uma universidade de referência no Brasil, os alunos 

em que são contemplados com o benefício em sua maioria 95,6% são do Estado do 

Paraná, sendo também, os não contemplados, do mesmo estado. 

 Um aspecto de extrema relevância para analisarmos o perfil dos alunos 

contemplados com o benefício da Bolsa Permanência, assim como os não 

contemplados é a condição socioeconômica desses alunos. A renda ainda é o 

critério que mais pontua dentro das seleções - não podendo ficar preso somente a 

este critério, pois outros fatores influenciam na vida dos sujeitos como doença, 

despesas com moradia, entre outras, porém esse item ainda tem maior peso. 

Para tanto, iniciamos essa caracterização com dados acerca da renda per 

capita dos mesmos. O gráfico 13 nos apresenta a renda per capita referente aos 

contemplados com a Bolsa Permanência, 65,3% dos alunos possuem uma renda de 

até meio salário mínimo20. Sendo 30,7% dos atendidos, com uma renda inferior ou 

igual à 0,25 do salário mínimo (R$238,50). Em relação aos não contemplados, os 

dados são muito parecidos. A grande maioria (64,1%) dos alunos que não foram 

selecionados para receber tal benefício também é considerada de baixa renda, 

recebendo de meio a um salário mínimo per capita. O gráfico 14 mostra ainda que, 

destes, são considerados na linha da pobreza um total de 11,7% uma vez que pelo 

processo ser seletivo não são todos que conseguem ser atendidos, mesmo estando 

em condições de vulnerabilidade. Estes dados expressam a fragilidade na 

perspectiva do direito, uma vez que seleciona o pobre do mais pobre entre os 

pobres. 

De acordo com o IBGE (RENAUX, 2019) são considerados como abaixo de 

 
20 É importante mencionar que em 2018 o salário mínimo era de R$ 954,00, ou seja, meio salário 

mínimo consistia no valor de R$477,00. 
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linha de pobreza pessoas que sobrevivem no mês com até R$406, estando o Paraná 

dentre os outros vinte e seis estados do País o único com a linha da taxa de pobreza 

menor que 15%. Os alunos que foram contemplados, e os que não foram, em sua 

maioria são dependentes – questão econômica – dos pais, o que confirma os dados, 

se a maioria residem com os pais. 

Sobre a questão da condição de moradia, entendemos que esta influencia 

diretamente na vida do discente em vários aspectos inclusive no econômico, pois é 

uma despesa para aqueles que necessitam pagar seja o aluguel, ou as parcelas do 

financiamento. O gráfico 16 nos mostra a situação familiar dos candidatos na qual 

foram beneficiados com o Programa Bolsa Permanência, deste, 47,5% possuem 

casa própria quitada. Em segundo lugar, ficam as financiadas com 19,8% quase 

equilibrada com os que pagam o valor do aluguel 18,8%, as casas cedidas totalizam 

13,9% dos candidatos. Podemos perceber que mesmo com a renda per capita 

considerada baixa das famílias que acessam o benefício 67,3% deles possuem casa 

própria - ou estão no processo para obtê-las. O sonho da casa própria é real em 

todos os âmbitos da sociedade capitalista na qual estamos inseridos. 

Como forma de compreender as muitas determinações que englobam a 

condição socioeconômica, julgamos necessário abordar o fato de que alguns desses 

alunos, contemplados ou não com o benefício da Bolsa Permanência recebem outro 

tipo de benefício social distribuída através da Política de Assistência Social.  

Identificamos ainda como um aspecto relevante, o recebimento de outro tipo 

de bolsa - seja ela bolsas de estágios, projetos de pesquisas, entre outros. Entre os 

contemplados com o Benefício da Bolsa Permanência 81,2% não recebem qualquer 

tipo de bolsa. Entre os não contemplados, em sua maioria 71,6% também não 

recebem auxílio de bolsas, uma vez que para o acesso a essas bolsas os alunos 

normalmente estão no terceiro ano de curso para frente – o perfil dos solicitantes, é 

na faixa etária dos 18 aos 25 entre o primeiro e o segundo ano de graduação. 

Quem são os alunos beneficiários do Programa Bolsa Permanência? Quem 

são os alunos que não são contemplados com este benefício? A resposta a essas 

questões deve perpassar diversos aspectos, para chegarmos a um perfil desses 

alunos. Para tanto, buscamos identificar quais os cursos em que esses alunos se 

encontram para concluir então esse perfil. O curso no qual tem o maior número de 

contemplação a Bolsa Permanência é o curso de medicina, com pouco mais de 8% 

do total de beneficiários. O curso com mais demanda reprimida é também o que 



67 

mais solicita o benefício – o curso de direito. É levado em consideração na hora da 

análise socioeconômica que, o curso de medicina é por período integral, 

impossibilitando o aluno de possuir um trabalho fixo, tendo que disponibilizar mais 

tempo para as atividades acadêmicas. Ao contrário do curso de direito, é apenas um 

período (matutino ou noturno). Não entendemos que exista uma diferença entre os 

cursos como critério de seleção, porém como o processo é seletivo, é necessário 

levar algumas particularidades em consideração na hora da distribuição. 

Entre os beneficiados com a bolsa, 48,5% dele estão no primeiro ano de 

graduação, com 21,8% no segundo ano, sendo dos dois primeiros anos a maior 

demanda. O percentual de demanda reprimida concentra-se também nos dois anos 

iniciais. O turno do curso dos alunos beneficiados e dos não beneficiados com a 

Bolsa Permanência é em sua maioria aluno de período integral uma vez que vai pela 

perspectiva do aluno ter por conta da carga horário uma ocupação maior com as 

aulas e não poder desenvolver outras atividades que gerem remuneração por isso 

fazem a solicitação de permanência. 

Por fim, para finalizar o perfil identificamos a forma de ingresso dos alunos 

na universidade que foram beneficiados e os não contemplados e ambos ingressam 

via sistema de cotas – seja ela racial, ou ensino público. Sendo 88,1% dos 

contemplados e 81% cotista dentro da demanda reprimida.  
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4 CAPÍTULO 4 - CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto nesse trabalho, a Assistência Estudantil ganha destaque 

nos anos de 1931 com a Reforma Francisco Campo uma vez que visava à 

modernização nacional na qual se instaura no Brasil. Sendo incorporada pela 

Constituição Federal anos depois mediante pressão dos movimentos estudantis – 

Constituição Federal de 1934 Art. 157. 

Desde o surgimento do ensino superior, existe a necessidade de uma 

expansão desse ensino. A partir dos anos 80 começam a aparecer debates acerca 

do Estado neoliberal onde teve origem nos países desenvolvidos – os primeiros 

foram os Estados Unidos e Inglaterra – iniciando uma enorme campanha para 

reformas liberais nos demais países, uma vez que deveria ter participação global. 

O que ocorre é que essas reformas foram pensadas em outra realidade, não 

levando em consideração as necessidades e particularidades dos demais países 

subdesenvolvidos, resultando em uma enorme desigualdade social aumentado as 

expressões da questão social. 

O capital começa a demandar cada vez readaptações mediante as 

mudanças que se instauraram necessitando de uma mão de obra mais qualificada 

para o momento e se daria por meia de uma Reforma do Estado, na qual já 

começam a ser pensado no Governo Itamar. Em 1990, assume o Governo FHC na 

qual implanta a Reforma do Estado. Com a expansão do capital era necessário se 

dar uma expansão do ensino superior, tanto pela força de trabalho que precisava 

responder às mudanças produtivas, como romantizar a visão “política inclusiva”.  

Começa então nesse governo a expansão do ensino superior com aberturas 

de vagas e criações de novas IES, passando agora ter uma população que até então 

não acessavam esses espaços uma vez que eram considerados como um lugar de 

privilégio social, criando-se assim uma nova demanda ao Estado. 

Era necessário responder essas novas demandas e passar a ideia de 

“democratização” do ensino, pois o capital necessitava dessa mão de obra 

qualificada para responder essas novas necessidades. Esses sujeitos migravam de 

suas cidades de origem para ingressar no ensino superior e necessitavam de 

respostas significativas para necessidades específicas. Ganhando destaque a 

Política de Assistência Estudantil, como uma forma de permanência para esses 

novos sujeitos à graduação. 
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O neoliberalismo recai fortemente sob a Política de Assistência Estudantil, 

uma vez que o foco não é a verdadeira permanência do graduando, e sim o 

favorecimento ao grande capital uma vez que a expansão privilegia o setor privado, 

através de parcerias público-privado, com criação de cursos de graduação e pós-

graduação pagos, respondendo a lógica mercantil e neoliberal na qual vinha sendo 

propagando. 

Dentro da Universidade Estadual de Londrina, o que se encontra são 

“fragmentos” dessa política visto que o Governo destina recursos somente com fins 

acadêmicos como bolsa de pesquisa, ensino e extensão, onde se tem como objetivo 

a produção e o rendimento acadêmico do aluno. 

Chamamos de “fragmentos” por haver programas para além da bolsa de 

cunho acadêmico, como a Bolsa Permanência. A iniciativa é própria da Universidade 

sem levar em consideração o desempenho acadêmico do aluno e sim considerando 

as particularidades e vulnerabilidades desses sujeitos. 

 O desempenho de um aluno que cursou o ensino médio em uma escola 

estadual periférica, não é o mesmo de um que saiu de uma escola particular de 

centro e quando se pensa em rendimentos acadêmicos não é, e não vai ser o 

mesmo, por isso é necessário ir além do mérito acadêmico. 

A Permanência dentro da UEL se dá via SEBEC – Serviço de Bem Estar a 

Comunidade, onde é um órgão de apoio da Reitoria em que administra e distribui os 

benefícios ligados Assistência Estudantil com recursos próprios captados pela 

instituição uma vez que tem autonomia de gestão de recursos para tal. 

Percebemos como uma contradição o fato em que se dá o financiamento. O 

recurso na qual é destinado para fins de permanência, têm ligações com ações 

privadas como; a taxa de inscrição do vestibular, os cursos de pós-graduações, 

entre outros. O que não se deveria ser cobrado, uma vez que a instituição é pública 

– que é relativo ao povo – e o que está em pauta – ou deveria ser – é o ingresso e 

permanência do aluno sob responsabilidade do Estado. Quando falamos aluno, 

estamos nos referindo a todos os sujeitos que ali queiram ingressar, seja ele classe 

trabalhadora ou burguesia, dado que todos já contribuem com impostos e a 

instituição é um espaço de todos. 

Com os dados coletados via a pesquisa concluímos que o perfil dos 

beneficiados com o Programa de Bolsa Permanência é do sexo feminino. A 

idade que prevalece é de 18 a 22 anos, sendo o estado civil, solteiros. A composição 
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familiar em que estão inseridos é entre quatro pessoas na estrutura. A residência 

desses alunos é própria e é a casa dos pais. São de origem do Estado do Paraná, 

possuem uma renda per capita de até meio salário mínimo (R$477,00) e apresentam 

dependência financeira. Não recebem benefícios sociais e nem outras bolsas 

auxílios – seja de pesquisa, estágio, entre outras. São em sua maioria alunos de 

curso integral, nos anos iniciais da graduação cujo ingresso no ensino superior se 

deu via sistema de cotas. 

O perfil dos não contemplados com o Programa de Bolsa Permanência é 

de sexo feminino com faixa etária entre 18 a 22 anos – estendendo até os 25 anos. 

O estado civil é de solteiros. As famílias se caracterizam por três pessoas na 

composição. A residência desses alunos é própria e a casa é dos pais. São do 

Estado do Paraná possuindo uma renda per capita que vai de meio salário mínimo a 

um salário (R$477,00 à R$954,00) e apresentam dependência financeira. Não 

recebem benefícios sociais e não recebem bolsas auxílios – como de pesquisa, 

estágio, entre outras. São alunos de curso com período integral, no primeiro ano de 

graduação, do curso direito cujo ingresso no ensino superior se deu via sistema de 

cotas. 

Concluímos então que em sua maioria não há diferença entre os dois 

perfis apresentados, pois o público que solicita o benefício é o mesmo. O que 

acontece é que os recursos são limitados, dentre os solicitantes – que no ano de 

2018 foram 578 demandantes – foram concedidas 100 bolsas. Então é necessário 

fazer uma seleção dos mais pobres, entre os pobres mediante que a Política como 

também os “fragmentos” dessa Política é celetista o que fragiliza a perspectiva de 

direito. 

E por que isso acontece? Por que estamos inseridos na lógica do 

neoliberalismo após a Reforma do Estado, que visa à intervenção mínima do Estado 

no social. A responsabilidade social é transferida à sociedade civil, voltando para a 

lógica do assistencialismo, ou na lógica da meritocracia onde o indivíduo tem que se 

esforçar e fazer por merecer o que é seu por direito.  
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