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Resumo: O presente trabalho aborda os limites e possibilidades da permanência no ensino 
superior público, do estudante atendido pela Assistência Estudantil da Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro. Objetiva apresentar os resultados da pesquisa, e trazer contribuições 
para o debate acerca do compromisso social da universidade em apoiar os estudantes. De 
abordagem quanti-qualitativa, envolvendo revisão de literatura, pesquisa bibliográfica e de 
campo, com aplicação de questionários. O método dialético contribuiu para entender os 
determinantes da realidade e apontar as peculiaridades da política. Identifica-se que faltam 
investimentos da educação pública, para ampliar as vagas nas universidades e  garantir a 
permanência dos estudantes. 
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Abstract: This paper discusses the limits and possibilities of permanence in public higher 
education, student served by the Student Assistance of the Federal University of Triangulo 
Mineiro. Aims to present the results of research, and bring contributions to the debate about 
the social commitment of the university to support the students. Of quantitative and 
qualitative approach, involving literature review, literature and field research, with 
questionnaires. The dialectical method has helped to understand the determinants of reality 
and point the peculiarities of politics. It identifies missing investments of public education, to 
expand university places and ensure the permanence of the students. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Assistência Estudantil teve sua origem em Paris, no Governo de Washington Luís, em 

1928, com a inauguração da Casa do Estudante Brasileiro. Era uma residência universitária, 

com sede na capital francesa, que se destinava a jovens estudantes provenientes do Brasil 

e que tinham dificuldades de morar no país. Portanto, o governo brasileiro repassava os 

recursos e financiava a manutenção da residência. Mas era uma assistência à elite 

brasileira, visto que nessa época quem tinha acesso ao ensino superior eram os mais 

abastados, e eram eles que enviavam seus filhos à Europa para estudarem (SILVEIRA, 

2012, p. 52). 
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No Brasil, foi no ano de 1930 que surgiu a primeira ação de assistência estudantil, com a 

construção da Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro. Contava com um restaurante 

popular e atendia os estudantes em maior vulnerabilidade social e alguns membros da 

comunidade. Era tida como uma entidade de apoio e solidariedade aos estudantes 

(SILVEIRA, 2012, p. 53). 

Apenas na Constituição de 1967, a educação é tratada como direito de todos e com 

igualdade de oportunidades. As décadas de 1930 a 1980 foram o marco inicial da 

Assistência Estudantil Brasileira, uma fase que na educação superior apenas 0,85% da 

população com mais de dez anos era alfabetizada, e 0,33% da população total tinha acesso 

a um diploma universitário (PASSOS, 1997 apud SILVEIRA, 2012, p. 57). 

 
Na Constituição de 1946, a Educação é apontada no artigo 166, como um direito de 
todos, e a assistência estudantil se torna obrigatória para todos os sistemas de 
ensino, através do artigo 172: "Cada Sistema de Ensino terá, obrigatoriamente, 
serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados, 
condições de eficiência escolar" (BRASIL, 1946).  [...] em 1961, com a Lei de 
Diretrizes e Bases – LDB / Lei nº 4.024, a Assistência Estudantil passa a ser vista 
como direito igual para todos os estudantes que precisarem, isto é, como um direito 
inserido na política de educação e não mais como ajuda (SILVEIRA, 2012, p. 54). 
 

Em 1987 o FONAPRACE — Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis — foi criado, objetivando garantir a igualdade de oportunidades a todos os 

estudantes do ensino superior público, proporcionando condições de assegurar a sua 

permanência, melhor desempenho acadêmico, erradicando a retenção e evasão escolar. 

Portanto, a Política de Assistência Estudantil, no modelo de política pública governamental, 

com vistas ao acesso, permanência e conclusão dos cursos dos estudantes oriundos de 

camadas populares, teve seu marco nos anos 2000, e o presente trabalho tratará dessa 

assistência ao estudante, por meio do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010 e da Política 

regulamentada no âmbito da UFTM. 

O Programa de Assistência Estudantil no âmbito da UFTM, segundo a Resolução nº 002 de 

14 de abril de 2011, artigo 1º, visa a contribuir com o acesso, permanência e conclusão de 

curso dos estudantes "na perspectiva de inclusão social, formação integral ampliada, 

produção e difusão de conhecimento e melhoria do desempenho estudantil, da qualidade de 

vida, do desenvolvimento cultural e do bem-estar". 

O PNAES prevê o atendimento dos discentes em vulnerabilidade socioeconômica, e orienta-

se por princípios, dentre eles, de um ensino público, gratuito e de qualidade; garantia da 

democratização e qualidade dos serviços prestados à comunidade estudantil; orientação 

humanista e preparação para o exercício pleno da cidadania; defesa da justiça social, e, 

principalmente, o reconhecimento da assistência estudantil como dever do Estado e direito 

inalienável e incondicional. O Programa é vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários e Estudantis – PROACE e orientado pela Política Nacional de Assistência 
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Estudantil – PNAES. Portanto, o trabalho teve como ponto de partida o questionamento 

sobre a contribuição da Política de Assistência Estudantil para a permanência dos discentes 

na UFTM. 

2. OBJETIVO 

 
O artigo objetiva apresentar os resultados obtidos após a pesquisa realizada em 2013, na 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Uberaba/MG. A pesquisa tem como objetivo 

geral compreender o processo de implementação da Política Nacional de Assistência 

Estudantil na UFTM, identificando as demandas e necessidades apresentadas pelos 

discentes, a fim de avaliar a contribuição da Política para a permanência e continuidade dos 

estudos no ensino superior público. 

3. JUSTIFICATIVA 

 
Mesmo sendo um tema ainda pouco pesquisado, sua relevância se justifica pelo importante 

debate acerca do compromisso social da Universidade em criar condições para a 

permanência do estudante no Ensino Superior, oferecendo-lhe condições materiais, físicas e 

psicológicas em seu processo de aprendizagem. Tal política objetiva apoiar os estudantes 

de baixa condição socioeconômica que demonstrem resultados satisfatórios na 

Universidade; elevando assim a média de conclusão dos cursos e diminuindo os índices de 

trancamento e evasão, principalmente determinados por fatores socioeconômicos. 

4. MÉTODO EMPREGADO 

 

A abordagem adotada foi quanti-qualitativa, por meio de questionários com perguntas 

objetivas e dissertativas, contemplando assim as peculiaridades de uma pesquisa em 

ciências sociais aplicadas. Como versa Minayo (2008), a dicotomia de escolher entre 

quantitativo ou qualitativo “de um lado, deixa à margem, relevâncias e dados que não 

podem ser contidos em números, e de outro lado, às vezes, contempla apenas os 

significados subjetivos, omitindo a realidade estruturada”.  

A revisão de literatura foi de fundamental importância para situar o trabalho na grande área 

de pesquisa da Assistência Estudantil no Serviço Social. Foram definidos os autores 

pertinentes que fundamentaram o trabalho, citando os estudos prévios, ponto de partida 

para a discussão. O embasamento teórico dialoga com autores como Mészaros (2008), 

Pastorini (2010), Gadotti (2012), Tonet (2012), dentre outros. 
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A pesquisa documental também esteve presente no trabalho, para que se pudesse buscar 

fundamentação teórica embasada nas legislações pertinentes ao tema. A pesquisa de 

campo proporcionou subsídios para o aprofundamento das questões propostas, pois trouxe 

elementos da realidade por meio dos questionários aplicados. 

O cenário definido para a pesquisa foi a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mais 

especificamente o setor de Serviço Social do Núcleo de Assistência Estudantil/ Pró-Reitoria 

de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O 

universo da pesquisa compõe-se de 475 discentes atendidos pelo Programa de Assistência 

Estudantil nos anos de 2011, 2012 e primeiro semestre de 2013, segundo dados da ProACE 

- Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFTM. Esses 475 discentes estão 

divididos entre os quatro institutos: 83 sujeitos do ICENE - Instituto de Ciências Exatas, 

Naturais e Educação, 152 do IELACHS - Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências 

Humanas e Sociais, 164 do ICS - Instituto de Ciências da Saúde e 76 do ICTE - Instituto de 

Ciências Tecnológicas e Exatas. O critério de inclusão como sujeitos desta pesquisa pautou-

se no fato de estarem regularmente matriculados na instituição e atendidos pelo Programa 

de Assistência Estudantil da UFTM nos anos de 2011, 2012 e primeiro semestre de 2013. 

A amostragem é probabilística, do tipo estratificada; caracterizando-se como a seleção de 

uma amostra de cada subgrupo da população considerada, no caso os institutos 

supracitados. Desse modo, acredita-se assegurar a representatividade do universo a ser 

pesquisado e garantir uma amostra suficiente para contemplar os objetivos da pesquisa. 

Para tanto, o critério definido foi de uma amostragem de 10% (dez por cento) de sujeitos de 

cada instituto conforme o número total de sujeitos matriculados por instituto, totalizando 46 

sujeitos; sendo 8 do ICENE, 15 do IELACHS, 16 do ICS e 7 do ICTE. 

Após o levantamento dos nomes dos acadêmicos assistidos pela PNAES, foi organizada 

uma listagem numerada por instituto e um posterior sorteio. O contato foi realizado, e, após 

a exposição da pesquisa, houve a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e os questionários foram entregues e respondidos. A coleta de dados foi 

realizada por meio de questionário composto por perguntas discursivas e objetivas, 

elaboradas pela pesquisadora. A análise e a interpretação dos dados se deu primeiramente 

quanto ao conteúdo, buscando retomar o objeto da pesquisa, construir indicadores para a 

análise e delimitar o conteúdo para posterior exploração do material e interpretação dos 

dados. A próxima fase foi a análise categorial temática, utilizando-a de forma mais 

interpretativa; desmembrando as categorias do texto, agrupando, classificando e 

organizando as mensagens a partir dos elementos e conceitos dados. 

A corrente teórica que fundamentou a pesquisa é a dialética, caracterizando-se como um 

método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Esse estudo encontra-se 

embasado pelos preceitos do Código de Ética do Assistente Social de 1993, no que tange à 
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promoção de estudos acerca da realidade, além de devolver as informações colhidas nos 

estudos; e na Lei de Regulamentação da Profissão 8662/93. A Resolução 196/96, que 

dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos, norteou a pesquisa, que teve como referenciais básicos da bioética: a autonomia, 

não maleficência, beneficência, justiça, dentre outros; assegurando os direitos e deveres da 

comunidade científica, dos sujeitos da pesquisa e do Estado. 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

 
De acordo com o Programa de Assistência Estudantil da UFTM, há quatro modalidades de 

auxílios para os discentes: o auxílio-alimentação, auxílio moradia, auxílio permanência, e  

auxílio-transporte. Para tanto, os dados apontam porcentagens, mas deve-se pensar que 

esses números assinalam a relevância de se ter uma Política de Assistência Estudantil 

efetiva, que realmente abranja a todos; e que, independentemente de sexo, idade e auxílios, 

as dificuldades são enfrentadas por todos. Os dados a seguir apontam alguns resultados da 

pesquisa, visto que seria impossível apresentar todo o trabalho em um artigo, portanto foram 

selecionados algumas respostas obtidas com os questionários. 

 

Sexo Masculino Feminino 

ICENE 33,33% 66,67% 

ICTE 57,14% 42,86% 

IELACHS 20,00% 80,00% 

ICS 25,00% 75,00% 

TABELA 1- A indicação do sexo dos sujeitos 
pesquisados. 

Fonte: Elaborado pela autora, ano 2013. 

 

A tabela 1 mostra que o que predomina nos institutos é a quantidade de discentes do sexo 

feminino, apenas no ICTE que o sexo masculino é predominante, com 57,14% dos 

entrevistados, e apenas 42,86% do sexo feminino, corroborando inclusive com a campanha 

do Ministério de Educação para a sensibilização das jovens estudantes para se inscreverem 

para cursos nas áreas de exatas e tecnologias. Mas nos demais institutos, a diferença é 

significativa; sendo, no ICENE, 66,67% feminino e 33,33% masculino; no IELACHS, 80% 

feminino e 20% masculino; e no ICS, 75% feminino e 25% masculino. 

O Censo da Educação Superior de 2012 (online) aponta que o universitário "padrão" é 

mulher, o estudo divulgado mostra que 55,5% das matrículas no ano de 2012 foram feitas 

por mulheres, em contraposição a 44,5% por homens. 

 
A proporção de mulheres brasileiras com títulos acadêmicos de nível superior é 
maior que a de homens – a parcela da população feminina adulta com diploma é de 
12%, ante 10% da masculina – mas esse dado sofre uma inversão no mercado de 
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trabalho. Quando se analisam as pessoas que atuam em funções de nível superior, 
91% dos homens estão empregados, contra 81% das mulheres. Os números fazem 
parte da mais recente edição do relatório Education at a Glance, publicado pela 
OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico). Embora 
o Brasil não seja membro da OCDE, formada majoritariamente por nações 
europeias, os dados do País foram incluídos no relatório para fins de comparação 
(ORSI, 2012, online). 

 

Idade de 18 a 25 de 26 a 35 de 36 a 45 acima de 45 

ICENE 50% 50% 0% 0% 

ICTE 100% 0% 0% 0% 

IELACHS 86,67% 0% 13,33% 0% 

ICS 93,75% 6,25% 0% 0% 

TABELA 2 - Idade dos discentes usuários dos benefícios da PNAES / UFTM. 
Fonte: Elaborado pela autora, ano 2013. 

 

Com relação à idade, a tabela 2 retrata que a maioria dos alunos da assistência estudantil 

da UFTM estão na faixa etária entre 18 a 25 anos. O ICENE, com 50% dos entrevistados, o 

ICTE, com 100%, o IELACHS, com 86,67% e o ICS, com 93,75%. Os dados mostram que, 

no ICENE, há um número considerável de alunos entre 26 e 35 anos, 50% dos sujeitos; no 

IELACHS, houve um número significativo de sujeitos entre 36 e 45 anos, quantificando 

13,33%; e no ICS, houve uma porcentagem de 6,25% entre 26 e 35 anos. 

Percebe-se então que a predominância de discentes jovens se encontra nos cursos 

integrais e diurnos, e há uma significativa porcentagem notada nos cursos noturnos de 

licenciaturas, humanas e ciências sociais aplicadas. No entanto, há a presença de 

estudantes de 26 a 35 anos, principalmente nas licenciaturas. A maioria dos estudantes de 

idade mais avançada está presente nos cursos noturnos, o que denota a interferência do 

mundo do trabalho. 

Não que todos os estudantes acima de 26 anos tenham que trabalhar, e nem que os de 18 a 

25 não necessitem. Mas é que concluído o ensino regular, a idade média do estudante de 

ensino superior é entre 18 e 25 anos; portanto em preparação para adentrar o universo do 

trabalho. E quando se trata da maioria dos estudantes acima de 26 anos presentes nos 

cursos noturnos, infere-se que possam ser estudantes trabalhadores, e que não podem se 

dedicar a um curso integral. Isso acarreta uma fragmentação do estudante, como já 

mencionado na citação acima, ele deve se dividir para cumprir suas atividades, o que muitas 

vezes impede de ter uma formação ampla e diversificada. 

 
Por vezes o trabalho dificulta a escolarização, por vezes a ausência de trabalho 
impede a escolarização. Essa situação, em verdade, traduz a evidência das 
incompatibilidades entre estudo e trabalho, ou seja, a possibilidade ou não de uma 
escolaridade longa, segundo a relação do estudante com o trabalho. Em tempos de 
crise econômica global, o dilema trabalho-estudo ultrapassa as fronteiras (VARGAS; 
DE PAULA, 2013, p. 465). 
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Dessa maneira, percebe-se que o trabalho é um grande agravante para a formação, 

deixando lacunas no processo de aprendizado; mas que ele é necessário para subsistência 

das necessidades dos estudantes, e depender apenas dos auxílios da universidade não vai 

atendê-las plenamente. 

Já residia em 
Uberaba? 

Sim Não 

ICENE 33,34% 66,67% 

ICTE 0% 100% 

IELACHS 46,67% 53,33% 

ICS 25% 75% 

TABELA 3 - Procedência dos beneficiários do 
PNAES - UFTM 

Fonte: Elaborado pela autora, ano 2013. 

 

Percebe-se que, em todos os institutos, a maioria dos alunos não residia em Uberaba antes 

de ingressar na universidade, sendo o ICTE o que apresenta 100% dos alunos provenientes 

de outras cidades; e o IELACHS com maior número de residentes em Uberaba 

anteriormente ao ingresso na UFTM, como mostra a tabela 3. 

Ainda referente à tabela 3, foi realizada outra questão, demonstrada na tabela 3.1, se o 

auxílio foi determinante para a permanência em Uberaba, para discentes que declararam 

ser provenientes de outras cidades. Todos os institutos declaram em sua maioria que sim, 

foi determinante; mas o ICENE e o ICS, com 25% e 16,66% respectivamente, responderam 

negativamente. 

Determinante para permanência Sim Não 

ICENE 75% 25% 

ICTE 100% 0% 

IELACHS 100% 0% 

ICS 83,34% 16,66% 

TABELA 3.1 - Auxílio determinante para a permanência em Uberaba. 
Fonte: Elaborado pela autora, ano 2013. 

 

Observa-se então que a maioria dos estudantes são provenientes de outras cidades e 

necessitam dos auxílios para a permanência em Uberaba. Entende-se então que a 

universidade passou por um grande processo de expansão, com novos cursos e grande 

oferta de vagas; trazendo muitos estudantes de outros municípios, por meio do REUNI - 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, por exemplo. É fato 

que o auxílio é determinante para a permanência em Uberaba, como assinalado na 

pesquisa, agora é preciso reforçar a lógica da democratização do acesso a todas as classes 

sociais. 
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Se a palavra de ordem da década passada foi expandir, a desta década precisa ser 
democratizar. E isto significa criar oportunidades para que os milhares de jovens de 
classe baixa, pobres, filhos da classe trabalhadora e estudantes das escolas 
públicas tenham acesso à educação superior. Não basta mais expandir o setor 
privado – as vagas continuarão ociosas; não basta aumentar as vagas no setor 
público – elas apenas facilitarão o acesso e a transferência dos mais aquinhoados. 
(RISTOFF, 2011, p. 162 apud VARGAS; DE PAULA, 2013, p. 464 
 

O valor dos auxílios é 
suficiente? 

Sim Não Razoavelmente 

ICENE 16,67% 33,34% 50% 

ICTE 57,14% 14,29% 28,57% 

IELACHS 20% 46,67% 33,33% 

ICS 18,75% 37,50% 43,75% 

TABELA ¨4 - Valor dos auxílios é suficientemente compatível com a finalidade a qual 
desejam suprir? 

Fonte: Elaborado pela autora, ano 2013. 

 

Quando questionados a respeito do valor dos auxílios, se é suficientemente compatível com 

a finalidade a qual desejam suprir, a maioria mostra que razoavelmente, na soma com 

68,64%. Mas com o valor parecido, 36,36% dos sujeitos apontam que não é suficiente para 

cobrir as despesas; e apenas 25% acredita que os auxíllios cumprem sua finalidade. Na 

relação entre os institutos, o ICTE é o que mais respondeu sim, com 57,14%; já o IELACHS, 

com 46,67% é o que mais declara que o valor dos auxílios não é suficiente. 

Nas respostas positivas, houve justificativas como: “Sim. Porque com o valor consigo pagar 

a alimentação, no qual é o seu objetivo.” (MRS)1; “Com o auxílio consigo suprir todas as 

minhas necessidades enquanto acadêmico, levando em conta que apenas com a renda 

familiar já tive muitos dias de fome.” (AKVT); “Os valores recebidos são suficiente e 

necessários, visto o custo de vida em Uberaba, apesar de não ter auxílios em finais de 

semana e feriados, na qual muitos alunos, como eu, exercem suas funções acadêmicas 

normalmente.” (FLAJ). 

Os sujeitos apontam que os valores dos auxílios contribuem para suprir com os gastos 

mensais, sendo suficientes e necessários para a manutenção das despesas em Uberaba. É 

válido discutir que a questão da distribuição de renda no Brasil ainda acarreta muita 

desigualdade social, e que muitos estudantes dependem totalmente dos auxílios, precisando 

de um respaldo do governo para uma efetiva permanência na educação. É fato que os 

programas de transferência de renda diminuíram muito a taxa de população em situação de 

extrema pobreza, mas ainda assim observa-se que os valores recebidos são muito precários 

em relação ao custo de vida e despesas básicas necessárias para se viver com dignidade. 

Em contraponto, nas respostas negativas, os sujeitos relatam que: “Não, porque não é 

suficiente para minha manutenção nessa instituição, porque venho de outro Estado e não 

                                                
1
 Foram utilizadas siglas para representar os sujeitos, garantindo a confidencialidade dos nomes. 
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tenho ajuda de familiares, moro sozinha.” (RBS); “Não é compatível com a finalidade, tendo 

em vista que são somente dez reais por dia letivo. E esta quantia não supre nem mesmo 

duas alimentações completas por dia.” (NCF); “O auxílio alimentação não é suficiente. O 

valor para pessoas que cursam algum curso integral e ficam na faculdade o dia todo, é 

pouco, levando-se em consideração que não passamos o dia somente com o almoço.” 

(LDRS); “Não encontrei moradia de valor compatível com o oferecido no auxílio.” (RAN); 

“Com o auxílio alimentação não é possível fazer a "despesa" do mês, é preciso inteirar para 

conseguir comprar o que é necessário, fora o atraso do depósito que sempre passa do dia 

de vencimento do aluguel.” (BFO); “A taxa de custo de aluguel é muito alta em Uberaba.” 

(VLJS); “O auxílio é de valor muito baixo e não considera finais de semana.” (PMF). 

Os depoentes apontam que os valores dos auxílios não são suficientes para suprir as 

despesas e se manterem na instituição, tendo em vista que muitos são provenientes de 

outras cidades; ou não encontraram moradia com o valor do auxílio; ou mesmo que devido 

ao atraso no pagamento não é possível pagar as contas nas datas previstas. A questão de o 

auxílio contar apenas dias letivos também é um grande problema, uma vez que os 

estudantes têm gastos, principalmente com alimentação, e necessitam suprir suas 

necessidades básicas, ao menos. Percebe-se então que as políticas públicas, em especial a 

educação, ainda apresentam carências no repasse de recursos, e ainda é uma grande 

disputa no que se refere ao repasse de 10% do Produto Interno Bruto - PIB do Brasil para a 

educação. O Projeto de Lei - PL 8035/2010 ainda está em tramitação, aguardando retorno 

na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, mas, ainda assim, 

 
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse [...] que os recursos dos royalties 
do petróleo não serão suficientes para cumprir a meta de investimento de 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) para a educação nos próximos 10 anos, como consta no 
Plano Nacional de Educação (PNE), em tramitação no Senado Federal. A área de 
Libra, a maior do pré-sal e de onde virá a maior parte dos recursos, atingirá o auge 
da produção nos próximos 12 anos. Segundo Mercadante, apenas em um próximo 
PNE será possível atingir a meta. Em setembro, a presidenta Dilma Rousseff 
sancionou a lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% 
para a saúde. O primeiro repasse, de R$ 770 milhões, deverá ser feito ainda em 
2013; chegando a R$ 19,96 bilhões, em 2022, e a um total de R$ 112,25 bilhões em 
dez anos (TOKARNIA, 2013). 
 

O Brasil investe na educação pública cerca de R$233,4 bilhões, ou seja, 5,3% do PIB, e 

pelas contas acima mencionadas, o acréscimo será de apenas 1% a 1,5% do PIB em 10 

anos, sendo reservados apenas 6,8% para o setor (TOKARNIA, 2013). Portanto, a proposta 

da Política de Assistência Estudantil também se encontra incipiente frente ao novo perfil de 

alunos, especialmente matriculados depois da chegada do REUNI, com a expansão das 

universidades, uma vez que o recurso orçamentário ainda não garante totalmente a 

qualidade dos cursos oferecidos, faltando professores, materiais e salas para o ensino. Além 

de a PNAES não suprir com a demanda dos alunos que adentram o universo acadêmico, 
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sendo ainda insuficientes os recursos repassados para a quantidade de alunos que deles 

necessitam. 

Os que responderam "razoavelmente" justificam que: “Contribui parcialmente, minha família 

me ajuda com algumas despesas.” (MCPS); “Os auxílios influenciam positivamente na 

minha permanência na cidade de Uberaba, sobretudo na Universidade, mas sabe-se que 

existem gastos com alimentação, aluguel, viagens, contas de energia, internet, que por 

vezes são insuficientes para arcar com todas as despesas.” (NMA); “O auxílio alimentação 

cumpre razoavelmente pois o custo de vida em Uberaba é alto.” (FIZ); “[...] o auxílio não é 

suficiente para determinadas coisas, como o moradia, por exemplo, só o valor dele não é 

possível pagar o aluguel.” (TCSG). 

Percebe-se então que, na maioria das respostas, o auxílio cumpre razoavelmente com sua 

função, deixando lacunas no que tange ao atraso no pagamento, além de alguns estudantes 

terem as famílias para ajudar, já outros dependem apenas dos auxílios. E que não são 

suficientes para arcar com todas as despesas, visto que o custo de vida em Uberaba é alto; 

além de que os valores não conseguem suprir todas as necessidades, principalmente de um 

estudante que se dedica a projetos e tem que ficar o dia todo na universidade. Sem contar 

que os auxílios são apenas nos dias letivos, uma fragilidade da política, uma vez que muitos 

alunos permanecem em Uberaba nos finais de semana e precisam do dinheiro para comer. 

Nesse quesito a política deve ser repensada, com vistas a contemplar realmente todos os 

dias do ano, e não apenas os dias letivos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se trata da Política de Educação Superior no Brasil, especialmente nas 

universidades que aderiram ao REUNI, pode-se concluir que faltam investimentos públicos 

que atendam às demandas dos discentes dessas universidades, no que se refere à 

ampliação de vagas para professores, infraestrutura adequada, ampliação do acervo das 

bibliotecas, construção de laboratórios com os materiais necessários a todos os discentes, 

aquisição de mais equipamentos para aulas dinâmicas, maiores recursos de acessibilidade 

para as pessoas com deficiência, dentre outros. Falta, muitas vezes, um posicionamento 

crítico em favor da democratização e acesso ao ensino superior a todos os cidadãos, em 

defesa também da classe em situação de maior vulnerabilidade social ocupando seu espaço 

na universidade. 

Ao invés de ínfimos valores por meio de auxílios, deveria ser pensado, por exemplo, a 

construção de moradias e restaurantes universitários, acessíveis aos acadêmicos. O 

processo de implementação da Assistência Estudantil na UFTM é recente, e traz em seu 

bojo muitos avanços, como os auxílios moradia, permanência, auxílio-transporte para alunos 
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provenientes de cidades circunvizinhas e os passes para estágio. São conquistas recentes 

que agregam e influenciam na permanência dos estudantes; mas infelizmente o valor do 

auxílio-alimentação ainda não é suficiente, ele é referente apenas aos dias letivos, sendo 

que o aluno necessita se alimentar também nos fins de semana. É algo a ser repensado, um 

valor que supra realmente as necessidades básicas alimentares dos estudantes em todos 

os dias, ou a construção mais rápida do restaurante universitário, visto que esse direito só 

vem sendo adiado e a demora acarreta em maiores dificuldades na trajetória acadêmica. 

Outra questão refere-se aos atrasos no pagamento dos auxílios. Deve-se ter uma data fixa 

para pagamento, o planejamento orçamentário tanto na instância federal quanto na própria 

UFTM deve ser repensado, com vistas a cumprir com a função de suprir as necessidades 

dos acadêmicos; além de rever o valor insuficiente e a falta de verbas para todos que 

necessitam, pensando em um repasse maior de acordo com as demandas apresentadas 

pela universidade. 

Salienta-se a contribuição dos auxílios para o processo de formação, diminuindo os 

percalços e dando qualidade ao curso, tendo mais tempo para estudar e alguns não 

precisando trabalhar, pois têm os auxílios e a ajuda dos pais. Mas outros tendo que 

sustentar a família e necessitando de mais recursos financeiros, cada qual com suas 

particularidades. Tal realidade social vivenciada pelos discentes da UFTM é um retrato do 

contexto socioeconômico, político e cultural vivenciado pela classe trabalhadora no Brasil e 

que exige, para seu enfrentamento, o investimento em uma política para trabalho e renda 

para uma vida digna. 

Portanto, esse trabalho não se finda aqui, as indagações devem ser tema de aspirações 

futuras, de novos e amplos debates. É preciso entender que a Assistência Estudantil não é 

somente mais uma política pública, mas sim um direito social de todos, pois a esfera da 

educação pode ter a tônica do seu desenvolvimento vinculada ao capital, mas não é 

impossível transformá-la, refazê-la; ao contrário, é uma possibilidade real que se assenta de 

colocar a educação "a serviço dos excluídos", como diz Pedro Demo. 

Assistência Estudantil não é caridade, nem favor do Estado, benesse ou assistencialismo; 

portanto, a pesquisa possibilitou ampliar o debate acerca do compromisso social da 

universidade, percebendo a relevância da tomada de decisões e algumas mudanças na 

Política. Ou seja, a Política de Assistência Estudantil contribui para a permanência e 

continuidade dos estudos no ensino superior, mas ainda se mostra frágil, visto que ainda 

deixa muito a desejar no que tange ao valor dos auxílios e ao atraso, principais fatores 

mencionados no decorrer do trabalho. 

Sobretudo, ainda falta muito para que os auxílios sejam totalmente determinantes para a 

permanência; sem negar sua contribuição, mas não sanando todas as demandas. Enfim, 

para que haja essa igualdade de condições é preciso lutar e resistir, é preciso que haja 
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participação política dentro da universidade, que exista uma organização e mobilização de 

todos os cursos, almejando uma mudança nos processos educacionais, mudanças em 

busca da inserção da menos favorecida também no ensino superior. 
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