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COMIDA 

 

 

A gente não quer só comida  

A gente quer comida, diversão e arte  

A gente não quer só comida  

A gente quer saída para qualquer parte  

   

A gente não quer só comida  

A gente quer bebida, diversão, balé  

A gente não quer só comida  

A gente quer a vida como a vida quer  

   

Bebida é água  

Comida é pasto  

Você tem sede de quê?  

Você tem fome de quê?  

 

TITÃS, 1987 
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RESUMO 

 

Esta dissertação investigou as diferentes estratégias de assistência estudantil no 

ensino superior federal brasileiro, baseando-se nas características destas instituições, como a 

localidade, temporalidade, participação social, financiamento e condição administrativa. 

Diante da baixa produção acadêmica voltada para a análise do cenário nacional da 

permanência universitária, a presente investigação pautou-se por mapear e tipificar os 

programas e serviços brasileiros de assistência estudantil e, de forma complementar - e não 

finalizada -, realizou-se associações teóricas e estatísticas entre as características acima 

mencionadas destas instituições com as ações de promoção à permanência. Com isto, 

identificou-se que as federais brasileiras organizam seus programas de auxílios de quatro 

formas diferentes, que a capacidade de oferta de serviços e programas apresentam relações 

com o contexto estrutural e administrativo da universidade e, por fim, que todas as 

universidades adotam o Plano Nacional de Assistência Estudantil, porém cada uma estrutura 

suas experiências de diferentes formas. Usou-se a pesquisa bibliográfica e documental, 

incorporando as 63 universidades federais existentes. Esta pesquisa contribui com o 

aprimoramento e a gestão das políticas públicas educacionais, subsidia futuras produções 

teóricas e fundamenta os usuários/público alvo dessas políticas, 

 

Palavras-chave: Assistência estudantil; Mapeamento; Tipologias; Universidades Federais; 

Permanência Universitária. 
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ABSTRACT  

This research aimed to discuss about public educational policies, in specific, public 

higher education. In addition, the configuration of student assistance policies in the federal 

network of Brazilian universities was also identified. This research was guided by the 

hypothesis that campus location associated with a set of elements differently shape the 

configuration of student assistance policies in Brazilian federal universities at the national 

level. Therefore, here we brought the attention to the following questions: How were 

institutional policies for university permanence established? How are the configurations of 

student assistance policies in the federal network of Brazilian universities today? The 

investigation was based on a profound literature review on related topics and on documental 

analysis from the official websites of the 63 Brazilian federal universities. Based on this 

approach, it was possible to identify the characteristics of student assistance policies in the 

aforementioned Brazilian institutions and verify the proposed hypothesis, confirming that 

there is diversity in the referred policy configurations and that the characteristics of the 

institutions are elements that contribute to this diversification. This research contributes to the 

improvement and management of educational public policies, supports possible new 

theoretical productions and bases the users/target audience of these policies, which support the 

knowledge produced and systematized by this study. 

 

Key Word: Student assistance; Mapping; Typologies; Federal Universities; University 

Permanence. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema desta pesquisa versa sobre políticas públicas educacionais, em específico no 

ensino superior público, e objetiva mapear e desenvolver tipologias para ações de assistência 

estudantil na rede federal de universidades brasileiras e, como um segundo objetivo, 

investigar, de modo inicial, algumas primeiras relações de causa e efeito entre as 

características destas universidades e as configurações destas políticas. 

A educação, tema deste estudo, é algo indispensável para a humanidade, é através do 

conhecimento gerado e socializado que superamos nossas limitações, as limitações do meio 

em que vivemos, transformamos a natureza e a nós mesmos.  

Logo, a educação se torna um aspecto basilar para a construção e aprimoramento da 

sociedade, tendo em vista que possibilita o desenvolvimento científico, social e econômico, 

assim como serve de base para realização humana, para o planejamento e preparação do 

exercício do trabalho em diversos níveis de complexidade, para o desenvolvimento 

sustentável, crescimento econômico, promove autonomia, igualdade de gênero e cidadania 

global responsável (UNESCO, 2017). 

O direito à educação, por sua vez, possui dimensões pedagógica, ética e política, pois, 

sua importância contempla a considerar como um pré-requisito para o exercício da 

democracia, uma vez viabilizar e gerar conhecimento cria condições para que a população 

participe ativamente da sociedade, através do reconhecimento dos direitos fundamentais que 

sinalizam a igualdade de acesso e permanência sem discriminação, porque se apresenta como 

um interesse não apenas individual, mas como um direito coletivo, emanado da sociedade 

(CÂMARA, 2013). 

A partir deste entendimento inicial, que diz respeito ao objeto geral desta pesquisa e 

conceitua a importância da educação e do acesso a ela para a humanidade, o restante desta 
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introdução será desenvolvida através da estrutura: escolha do tema e delineamento dos 

interesses de pesquisa; contextualização do tema-problema de pesquisa e percurso 

metodológico, conforme segue. 

 

1. Escolha do tema e delineamento dos interesses de pesquisa 

Esta pesquisa está inserida no campo das políticas públicas educacionais e possui como 

tema central as “políticas de assistência estudantil”, aqui identificadas como um conjunto de 

ações - entre serviços e programas - com a finalidade de promover a permanência ao direito 

à educação superior, através do fortalecimento das estratégias institucionais de assistência ao 

estudante de graduação. 

Deste modo, por meio desta pesquisa, partindo da premissa de que existem diferentes 

configurações das políticas de assistência estudantil nas universidades, objetivou-se 

identificar essas experiências pelo território nacional. Não suficiente, compreendendo a 

necessidade de responder a questionamentos inerentes desta diversificação, o presente estudo 

reserva parte de seus esforços para explorar, de forma inicial, determinados elementos das 

características institucionais que, em hipótese, apresentam relação direta ou indireta nas 

configurações das citadas políticas. 

Por outro lado, a escolha do tema advém da vivência do presente autor enquanto 

usuário desta política na época de graduação, bem como na participação em espaços de 

controle social, como membro em diversos conselhos superiores e no movimento estudantil. 

Não obstante, marcando a trajetória do presente pesquisador, há o estágio supervisionado em 

serviço social realizado na pró-reitoria de assuntos estudantis da universidade frequentada e, 

posteriormente, realização da monografia do mesmo tema. Este conjunto de marcos 

possibilitou e potencializou o interesse e apropriação do tema.  

Interligado a esta trajetória, o interesse de pesquisa também parte pela latência deste 
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debate no cenário social universitário em que tem sido consensual o entendimento de que é 

necessária a viabilização de condições para a manutenção dos estudantes ao ensino superior, 

de forma a promover dignidade e qualidade da vida estudantil, prevenir evasão, reduzir o 

tempo média de graduação, permitir maior taxa de graduação de estudantes 

socioeconomicamente mais vulneráveis e, em consequência, qualificar força de trabalho para 

inserção na divisão sociotécnica do trabalho contemporâneo (GAZOTTO, 2019). 

Nesta lógica, revelando o interesse societário deste tema, há de se registrar os esforços 

para a democratização do ensino superior. Tal contexto, por sua vez, é visualizado através de 

diversos marcos sociais e políticos, como as organizações estudantis, manifestações sociais, 

pressão política e regulamentações civis como o Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES) e a Lei de Cotas. 

Mas estas conquistas são recentes, a história do ensino superior brasileiro tem a 

potencialidade de caracterizar o desenho das ações de permanência universitária em cada 

instituição.  

 

2.  Contextualização do tema  

De modo particular ao Brasil, para destacar o impacto e importância do tema, faz-se 

necessário realizar iniciais aproximações com o cenário histórico do ensino superior no país 

e, sobretudo, as sucessivas ações estatais e de movimentos populares em prol à assistência 

estudantil até a construção de um plano nacional e políticas institucionais que rumam na 

perspectiva da garantia do direito ao universitário. 

O detalhamento e problematizações desse percurso histórico se dará no primeiro e 

segundo capítulo, a partir da divisão argumentativa em itens, para melhor direcionar as 

informações com as reflexões do objeto de pesquisa. Neste momento de introdução o intuito é 

oferecer uma contextualização inicial do tema.  
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Destarte, introduzindo o direito à educação, compreende-se a Constituição Federal de 

1988, fruto de um processo de redemocratização brasileira, como um marco na consolidação 

de diversos direitos sociais, é a partir desta referência política e social que o Estado assume a 

responsabilidade de regulação da educação, destacando-a como um direito à população.  

Entretanto, pouco após essa conquista social, ideias sobre a redução do papel do Estado 

nos setores da sociedade, incluindo na educação, toma força no Brasil (PEREIRA, 2018). Com 

isto, a expansão das instituições públicas é congelada em função da expansão do mercado, deste 

modo, universidades privadas crescem em detrimento das condições de manutenção das 

instituições públicas, por meio de prioridade governamental das verbas e da ausência de uma 

política efetiva de assistência estudantil (VASCONCELOS, 2010). 

Em consequência para a atualidade, na configuração de oferta do ensino superior no 

Brasil, o Censo da Educação Superior referente ao ano de 2018 (INPE, 2019) revela que mais 

de 88% das instituições hoje são privadas, sendo majoritárias faculdades (86,2%), enquanto 

entre as universidades, a maioria continua sendo pública (53,8%). 

Outro fato marcante para o ensino superior brasileiro é a implementação do Programa 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), no governo Lula (2003-

2011) sob a coordenação do então ministro da educação Fernando Haddad. O objetivo 

anunciado foi o aumento de vagas e estender a rede universitária pública, sobretudo, na 

descentralização das capitais do país, buscando atender o interior (BRASIL, 2007). 

Com o REUNI, o número de IFES - Instituições Federais de Ensino Superior - 

aumentou e a oferta de cursos de graduação no Brasil ampliou significativamente1, novas 

regiões foram contempladas com ensino superior público e gratuito, contribuindo com o 

desenvolvimento regional e, do mesmo modo, com o desenvolvimento da rede federal de 

                                                
1  Vale ressaltar a crítica sobre o processo de implementação do REUNI. Boschetti (2008) destaca 
que não houve aumento proporcional de recursos para atender a nova demanda, sucateando as 
IFES. 
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educação universitária (BIZERRIL, 2018).  

Segundo o último Censo da Educação Superior (2019), hoje, entre as instituições 

públicas, 36,8% são federais. Dentre elas, 57% são universidades, resultando em 63 

universidades federais consolidadas até o momento2. Em dez anos, de 2008 a 2018, a rede 

pública aumentou em 33,8% o número de matrículas na graduação (INEP, 2019). 

De forma concomitante a estas reestruturações nas universidades federais, a lei de 

cotas (nº 12.711/2012) constitui como outro elemento que contribui para o ensino superior 

público para estender o acesso às camadas populares, como aponta Zago (2006). 

De acordo com o autor, esse novo momento das universidades não ocorre sem 

dissonâncias, a parcial inclusão desta maioria da sociedade excluída do sistema de ensino 

superior brasileiro tem limitações sociais, econômicas e políticas. O “estudo [...] da 

Universidade Cândido Mendes revela que 25% dos potenciais alunos universitários são tão 

carentes que não têm condições de entrar no ensino superior, mesmo se ele for gratuito’ 

(PACHECO e RISTOFF, 2004, p. 9). 

Em outras palavras, mesmo tendo maior possibilidades de acesso às universidades 

públicas, o ensino superior demanda gastos para o discente, desde a sobrevivência e 

(re)produção da vida humana, como alimentação, moradia e transporte, até mesmo gastos 

com materiais para desenvolvimento das disciplinas3.  

Reafirmando isto, a última pesquisa do Perfil Socioeconômico dos Estudantes de 

Graduação das Universidades Federais (ANDIFES, 2019) destaca que há diversos desafios 

na vida discente de cunho sociais e econômicos que traduzem em variáveis perante sua 

permanência ou empenho na sua formação. 

                                                
2 Há 6 universidades federais criadas entre o período de 2018 a 2020, frutos de desmembramentos 
de outras instituições. Entretanto, todas estão em processo de consolidação. 
3 Segundo o Censo da Educação Superior de 2018, com base no ano de 2017, apenas 8,4% do total 
de estudantes que estão dentro das políticas de assistência estudantil têm acesso ao programa de 
garantia de material didático (INEP, 2018). 
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Segundo o referido estudo, 24,7% dos estudantes destacam pelo menos algumas 

destas dificuldades acima destacadas, sendo este percentual maior entre discentes que 

entraram por cotas (32,2%), egressos da escola pública (29,9%), aqueles que estudam em 

campi localizados em municípios com Índice de Desenvolvimento Humano mais baixos 

(37,9%), na região Norte (28,2%), bem como, discentes com renda familiar até meio  salário 

mínimo (38,8%) e até um salário mínimo e meio per capita (30%), comparados ao total de 

estudantes da rede federal de ensino superior (ANDIFES, 2019). 

Este quadro da condição social, política e econômica dos estudantes das universidades 

federais brasileiras é uma expressão da realidade de um período em que já existem as políticas 

de assistência estudantil institucionais, mas que, por sua vez, caracterizam-se mediante a 

trajetória do ensino superior público no país.  

Com estes elementos, como a ampliação do sistema universitário brasileiro, em 

especial da rede federal, e a conquista do acesso de diferentes grupos sociais ao ensino 

superior - frente às constatadas dificuldades de permanência do discente -, torna-se evidente 

a necessidade e importância das políticas de assistência estudantil no Brasil em vistas de 

garantir o direito à educação e a dignidade das condições de vida estudantil. 

 

3.  Norteador teórico e o problema de pesquisa 

Ao consultar as produções acadêmicas a respeito das políticas de assistência estudantil 

nas universidades federais brasileiras, é encontrado diversos trabalhos voltados a estudos de 

casos em diversas instituições. Tais contribuições são muito significativas para identificar 

detalhes e especificidades de cada política, entretanto, percebeu-se uma necessidade de 

avançar na temática para explorar tipologias e mapeamentos que possibilitam compreender 

estas políticas a nível nacional. 

Deste modo, para que os objetivos deste trabalho possam ser compreendidos e 
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explorados, é necessário demarcar outras premissas que sustentam este trabalho. 

 Logo, considerando que o objeto desta pesquisa é uma política pública, as mesmas 

premissas deste campo servirão para as políticas de assistência estudantil. Deste modo, tais 

estratégias não foram estabelecidas de modo “evolutiva” das leis, ou pela “boa vontade” dos 

governantes em cada época. A permanência universitária é uma luta cada vez mais 

requisitada na medida que diferentes grupos acessam à universidade pública, fruto de um 

processo de lutas populares e mobilizações de vários setores da sociedade em um movimento 

de avanços e retrocessos que, por sua vez, compartilha das características das políticas 

públicas como um todo. 

 Ademais, em outra importante observação a respeito do recorte desta pesquisa, a 

assistência estudantil se apresenta como uma entre várias outras estratégias que visa 

contribuir para a permanência universitária e, deste modo, ambos conceitos não podem ser 

interpretados como sinônimos. A permanência é algo muito mais amplo e interdisciplinar, 

elenca vários fatores que vão desde a qualidade de ensino, relação entre professor e aluno, 

acessibilidade, estrutura institucional e, nesse bojo, também está presente a assistência 

estudantil. Logo, a assistência faz parte deste conjunto de elementos que endossa as 

estratégias e a luta pela permanência do discente, porém não são a mesma coisa. 

Assim, partindo destas considerações iniciais, pontua-se a organização política dos 

estudantes e de outros setores da sociedade que, por sua vez, exercem pressão sobre as 

instituições e sobre o Estado para que se crie as primeiras estratégias normativas de apoio 

dos universitários em condição de vulnerabilidade socioeconômica.  

O DAE, Departamento de Assistência ao Estudante, pode ser compreendido como um 

divisor de águas nesse processo. É com este departamento que as ações embrionárias da 

assistência estudantil surgem, porém de forma centralizada no governo federal. 

Porém, em 1980, o DAE é extinto. Com isto as universidades ficam sem qualquer apoio 
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perante a demanda de permanência universitária. A descentralização das ações de assistência 

estudantil ocorre sem qualquer planejamento ou orientação, esse contexto demarca a 

característica dos desenhos, ofertas e do financiamento da assistência estudantil brasileira até 

os dias atuais.  

Com isto, a leitura e compreensão das configurações destas ações em contexto nacional 

se tornam extremamente complexas. É neste ponto que reside o núcleo desta pesquisa, é a 

partir deste elemento histórico que impulsionou a criação das primeiras estratégias 

institucionais de permanência universitária por meio da assistência estudantil e, assim, 

constituíram singulares experiências. 

Para Imperatori (2017), com o fim do DAE, do modo como ocorreu, a assistência 

estudantil passa a ser compreendida através de ações escassas e pulverizadas. Não suficiente, 

abriu-se possibilidades para instaurar relações clientelistas, ou seja, viabilizar uma relação de 

dependência dos estudantes em vulnerabilidade com os dirigentes destas universidades que 

promoviam a assistência sob essa perspectiva, o que por sua vez impede a consolidação da 

assistência estudantil como política pública. 

Entretanto, 28 anos depois da extinção do DAE, ocorreu outro marco para as 

estratégias de assistência estudantil no Brasil. Em 2018 é implementado o Plano Nacional da 

Assistência Estudantil (PNAES), fruto do tensionamento político e social da comunidade. O 

citado plano está em vigência até os dias atuais e marca uma nova era para a assistência 

estudantil, em outras palavras, o PNAES molda a configuração destas políticas em todo 

território nacional. 

Criado por meio de decreto4, o PNAES se estabelece como uma política de governo 

- que perpetua até os dias atuais - e viabiliza um direcionamento nacional para as políticas de 

                                                
4 Como decreto, o PNAES se encontra frágil administrativa/juridicamente, pois não é concebido com a 
força de lei. Assim, trâmites para sua extinção ou alteração são mais rápidos e fáceis de acontecer. 
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assistência estudantil de cada universidade. Logo, os serviços e programas que compõem as 

citadas políticas se reconfiguram para atender as prerrogativas do PNAES para que de fato 

possam usufruir dos recursos deste plano.  

Um valioso destaque para o citado documento é o estabelecimento de áreas 

prioritárias, como moradia, alimentação e transporte, que, por sua vez, vão servir de modelo 

para o desenho da maioria das universidades federais brasileiras. 

Deste modo, na atualidade, os desenhos das políticas institucionais de assistência 

estudantil, mesmo que administrativamente independente do âmbito federal, criam seus 

programas e serviços para contribuir com a promoção da permanência sob a orientação do 

PNAES, com a possibilidade de apoio financeiro do referido plano. 

Esta relação de autonomia e orientação/apoio faz com que estas políticas nas 

universidades federais tenham similaridades entre si, mas também diferenças. Como citado 

no suporte teórico, Behring (2000) destaca que o movimento de consolidação das políticas 

públicas perpassa por diversas determinações da vida em sociedade, assim, com cada 

instituição em localidades diferentes, com interesses institucionais, políticos, sociais e 

condição histórica diversas, teremos possibilidades diferentes de ações formuladas e 

conquistadas nestes espaços. 

Em um contexto geral e atual, as pesquisas intituladas “Perfil Socioeconômico e 

Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Federais”, realizadas pela 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES), possibilita compreender o impacto e o público da assistência estudantil no 

Brasil, mesmo que não explore as configurações destas políticas. 

Na edição de 2011 do referido estudo foi identificado que os estudantes das classes 

C, D e E são os mais beneficiados por estes programas.”, e ainda “em torno de 15% dos 

estudantes utilizam os programas de alimentação [...] endossando a importância dos 
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restaurantes universitários nas Universidades Federais." (ANDIFES, 2011). 

Na sequência deste estudo, em 2014, ANDIFES identifica que o uso dos programas 

de alimentação sobe para 44,22%, moradia quase 12% e a bolsa de permanência em torno de 

11% do total de estudantes (ANDIFES, 2014), demarcando um exponencial aumento do uso 

da política de assistência estudantil, o que ressalta a latência de se discutir e aprofundar este 

tema. 

Em sequência, na última edição do referido estudo, lançado em 2019, revela que o 

contingente de cotista, em relação a 2005, foi de 3% para 48% em 2018, de mesmo modo, 

considerando essa reconfiguração do perfil discente e baseado nos resultados desta pesquisa, 

mais de 70% dos estudantes da rede de universidades federais estão, atualmente, dentro dos 

critérios estipulados pelo PNAES para acesso da política de assistência estudantil, com renda 

per capita abaixo de um salário mínimo e meio (ANDIFES, 2019). 

Deste modo, no intuito de gerar provocações ao tema, há outros dados apontados pelo 

Censo da Educação Superior (INEP, 2018), o instituto aponta que os discentes atendidos 

evadem menos do que os não atendidos (5,7% contra 11,7%), trancam menos (5,3% contra 

9,2%) e cursam mais (77,6% contra 8,6%) nesta relação, o que ressalta o impacto destas 

políticas nas federais brasileiras. 

Com isto, verifica-se que a assistência estudantil tem sua contribuição significativa 

para a sociedade na medida que é capaz de democratizar o ensino superior com seus 

resultados que, por sua vez, se demonstram comprovadamente positivos. De mesmo modo, 

com essa introdução, compreende-se que os processos históricos do ensino superior e da 

assistência estudantil brasileira podem ser identificados elementos que possibilita o 

entendimento da reconfiguração destas políticas e, por sua vez, de sua diversificação. 

Assim, com esses citados elementos, torna-se viável a presente investigação que, por 

sua vez, baseia-se na premissa de que há variações entre as políticas institucionais de 
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assistência estudantil na rede federal de universidades. Deste modo, o objetivo deste trabalho 

se concentra em mapear essas características através da identificação de cada experiência e, 

em um objetivo secundário, dar os primeiros passos no estudo de causa e efeito ao que se 

refere às características institucionais e sua relação com as configurações das citadas 

políticas. 

 

4. Percurso metodológico e estruturação do trabalho 

Alcançou-se os objetivos e pretensões deste trabalho, acima introduzidos, a partir de 

uma estrutura de trabalho dividida em capítulos e subcapítulos (itens) de modo a evidenciar 

da melhor forma possível o raciocínio aqui explorado, através dos conceitos, 

problematizações e tipologias criados.  

Deste modo, adotou-se a pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo da investigação 

em ciências sociais aplicadas, perpassando pela pesquisa bibliográfica até a documental, no 

objetivo de realizar coleta de dados e a leitura dos trabalhos e documentos selecionados. 

Assim, detalhando a organização deste trabalho, em ordem, o primeiro capítulo 

ressaltou a trajetória e constituição das universidades públicas brasileiras, em especial as 

federais, assim, identificou-se como esse processo histórico possibilitou um novo perfil de 

estudantes no atual contexto das universidades, levando em consideração que são esses 

universitários os prováveis públicos para a assistência estudantil. 

A seguir, no segundo capítulo, através das contribuições acadêmicas a respeito das 

políticas de assistência estudantil brasileiras, identificou-se a trajetória destas ações que 

partem do Estado brasileiro sob mediação da participação da sociedade. Assim, os seguintes 

temas foram destacados: origens, trajetória, modificações, descentralização das ações de 

assistência estudantil na rede federal, criação de políticas institucionais e a diversificação das 

PAEs. 
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Para esses dois momentos foi usada com maior ênfase a pesquisa bibliográfica. 

Segundo Gil (2008), além de ser uma fonte rica e estável de dados, sem altos custos ao 

pesquisador, a pesquisa bibliográfica ainda permite ao investigador a cobertura de uma gama 

de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Deste modo, foi realizado buscas por textos científicos com as seguintes palavras-

chave principais: assistência estudantil, permanência universitária, PNAES, expansão das 

IFES, trajetória, comparação, diversificação, entre outros termos e conceitos. A relação de 

obras pode ser encontrada nas referências deste trabalho. 

De outro modo, para analisar os dados obtidos pelo movimento acima, usou-se a análise 

de conteúdo que, segundo Pagés, Bonetti, Gaulejac e Descendre (1990), é uma estratégia que 

perpassa pelo processo de tratamento do material coletado, através da leitura, identificação de 

passagens significativas ao tema pesquisado, identificação de variáveis, identificação de 

relação entre as obras e identificação de categorias analíticas que extrapolam o objetivado 

pelos presentes materiais. 

Em sequência, no terceiro capítulo, objetivou-se identificar exemplos reais das 

estratégias dos principais programas e serviços que compõem as políticas de assistência 

estudantil nas universidades federais brasileiras a partir da análise de documentos da data de 

2019 disponibilizados em cada portal oficial das 63 instituições analisadas5. 

Segundo Dionne e Laville (1999), deve-se buscar toda fonte de informação já 

existente, baseando-se nos documentos que fornecem ao pesquisador os dados necessários à 

coleta de informações. Não diferente, é necessário um critério fixo na escolha da 

documentação, de modo a compor uma padronização dos dados a serem obtidos, assim, a 

escolha temporal de 2019 dos documentos é ressaltada sobre essa perspectiva, em que se 

define um período recente e que tenha todos seus ciclos completos, um ano fechado - os 

                                                
5 As 63 universidades aqui estudadas estão indicadas no signatário. 
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editais, por exemplo, têm sua maior duração a anual. 

De outro modo, pela amplitude desta pesquisa, de âmbito nacional, o uso destas fontes 

foi fundamental pois tornou este estudo exequível, considerando que o objeto de pesquisa 

está no interior da rede de universidade federais, cujo os atos administrativos devem ser 

publicizados e estão submetidas à Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011).  

Nos referidos portais, as principais informações se encontram nas abas - ou portais 

vinculados aos sites originais da instituição - das pró-reitorias (ou departamentos, setores, 

divisões) que gestam os assuntos estudantis institucionalmente. Diante dos citados espaços 

online, os documentos consultados foram: notícias oficiais, manuais, normas institucionais, 

circulares, ofícios, FAQs - Frequently Asked Questions, ou Perguntas Frequentes - e, em 

especial, os editais de seleção para acesso aos auxílios calcados em transferência de renda. 

Deste modo, através desses documentos, foram identificados informações como 

histórico das universidades, organogramas, páginas dos serviços vinculados às PAEs - 

moradias estudantis, restaurantes universitários, transporte universitário e creche -, os editais 

de seleção dos auxílios de assistência estudantil - critérios de acesso e permanência, tipos de 

organização dos auxílios, adesão de modalidade dos auxílios, valores e possíveis exigências, 

entre outras informações específicas dos diferentes programas ofertados pelas universidades 

analisadas.  

Vale frisar que todos estes sites são de domínio público e abertos à sociedade, da 

mesma maneira, possíveis informações incompletas ou ausentes sobre as referidas políticas 

também podem ser consideradas como elementos que compõem suas configurações - 

limitação do acesso à informação e barreiras para a transparência das ações públicas. 

Não diferente, considerando a possível dificuldade de acesso à informação, bem 

como, a possibilidade de colher outros elementos de interesse do leitor ou de outro 

pesquisador, foi construído um quadro com os principais links que usados para possíveis 
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futuras consultas - Anexo II. 

Em uma importante observação, adiantando um dos resultados deste estudo, ao longo 

da pesquisa documental e tratamento de dados, considerando a complexidade de informações 

divergentes e convergentes, criou-se tipologias de determinadas estratégias da assistência 

estudantil de modo a facilitar a compreensão destas configurações, sobretudo quando se 

objetiva observar conjuntamente todas as políticas das 63 federais.  

 Por fim, a partir das reflexões teóricas e do levantamento de dados realizados pelas 

etapas anteriores citadas, chega-se à conclusão deste trabalho. Na conclusão, portanto, 

preocupou-se em afirmar e responder a principal premissa e a hipótese levantada pela 

pesquisa, respectivamente: afirmou-se que as políticas de assistência estudantil são diferentes 

umas das outras, baseando-se no mapeamento e tipologias criadas, e verificou-se a 

possibilidade que determinadas características institucionais podem ter relação com as atuais 

configurações das citadas políticas.  

 Não suficiente, a conclusão preocupou-se em realizar as últimas observações deste 

trabalho, como: a dificuldade de encontrar informações em sites com poucas ferramentas de 

organização de dados e, em especial, a necessidade de outras pesquisas sobre a hipótese aqui 

investigada, considerando que o esforço deste estudo é algo inicial no meio da literatura da 

área e que, para que de fato possamos afirmar a validade desta hipótese, respeitando as boas 

práticas científicas, é necessário a visão de outros pesquisadores e explorar outras facetas deste 

objeto.  

 Por fim, antecipando os resultados desta pesquisa para este momento de introdução, 

a presente dissertação conseguiu identificar características centrais das configurações destas 

políticas, bem como outras relações como: maior ou menor uso de determinada estratégia entre 

as UFs, relação e significância estatística, a existência de casos isolado, experiências que se 

destacam mais em relação a outras, bem como, foi possível quantificar a variação dos 

exemplos - desvio-padrão -, e, por fim, realizar as primeiras investidas de investigação de 
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associações entre as características institucionais com as da configurações destas políticas - 

elementos administrativos, históricos e regionais. 

Espera-se, com estes resultados, contribuir com a comunidade científica, acadêmica e 

com a população em geral. A construção, conceituação e organização do conhecimento tem 

a potencialidade de embasar novas produções teóricas, fundamentar os usuários/público alvo 

da atual condição do seu direito e, igualmente importante, subsidiar a gestão das políticas na 

rede de universidades federais em contraposição à fragmentação dos esforços de garantia do 

direito à educação superior. 
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CAPÍTULO UM:  

Ensino superior e a mudança do perfil discente 

 

Este capítulo se baseia na revisão de literatura acerca da assistência estudantil brasileira, 

sob o critério de relevância ao presente tema/objetivo: Identificação das políticas institucionais 

de assistência estudantil na rede federal de universidades, calcada em variáveis que 

caracterizam as diferenças nas configurações das ações de permanência ao discente de 

graduação presencial no país. 

 Para a escolha das obras foi realizado um levantamento bibliográfico, a partir do google 

acadêmico, scielo e o portal de buscas de periódicos da UNIFESP. Partindo do norteador teórico 

exposto pela introdução desta dissertação, buscou-se por artigos, dissertações e teses que 

relatem sobre o direito à educação superior, expansão do acesso à universidade, permanência 

estudantil, movimentos sociais educacionais, análises comparativas entre políticas de 

assistência estudantil de diferentes instituições, entre outras que revelem possíveis indicadores 

sobre a configuração das ações institucionais que promova permanência universitária.  

 Portanto, através dos itens que se seguem neste capítulo, será destacado conceitos, 

pressupostos, a historicidade e os fundamentos de temas que compõem as políticas de 

assistência estudantil adotadas pelas UFs brasileiras, através da literatura da área.  

 

1.  O direito à educação superior 

 A educação, tema deste estudo, é uma importante atividade humana que, por sua vez, 

permite produzir e reproduzir bases da sociedade. Nesse processo, compreende-se a educação 

como um modo de gerar e compartilhar conhecimento coletivamente construído, assim, torna-

se algo imprescindível para a construção e compreensão da realidade dos sujeitos.  
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O direito à educação, por sua vez, remete a uma luta histórica em que atravessa por 

múltiplos interesses da organização em sociedade. Deste modo, há um duplo interesse para 

o acesso ao ensino superior: Ao capital, é interessante que parte da força de trabalho seja 

especializada para determinados setores produtivos, almejando ampliar e diferenciar a 

produção, bem como, segundo Nogueira (2006) ao citar Antunes (p.25), com a qualificação 

possa reduzir a quantidade de operários e intensificar o trabalho com o objetivo de 

acumulação capitalista; por outro lado, ao trabalhador, o interesse surge em duas principais 

perspectivas: (1) a necessidade de melhores condições de trabalho e maior remuneração, em 

uma tentativa de sentir com menor ênfase as desigualdades do atual sistema, que pende 

negativamente à classe trabalhadora, e (2) na apropriação e criação de cultura, dos novos 

intelectuais, na perspectiva de transformação social e histórica 

Diante disso, compreende-se a educação como um processo de interesse geral, mesmo 

que por diferentes perspectivas. A respeito disto, tem-se duas reflexões que se vale ressaltar, 

primeiro, para Louis Althusser (1970), o sistema escolar se apresenta como um aparato 

ideológico dominante nas relações capitalistas ao contribuir com a reprodução de relações de 

produção, presente desde a infância até a fase adulta de cada indivíduo, atribuindo papéis 

para serem executados na sociedade organizada pelo citado modo de produção. E segundo, 

em outra perspectiva, segundo Macciocchi (1980) para Gramsci, essas instituições - como a 

escola - não são somente reprodutoras ideológicas dominante, mas também é um terreno de 

luta por hegemonia que, em uma possibilidade, pode promover a consciência dos sujeitos 

sobre seu lugar na sociedade. 

Logo, considerando o contexto acima, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948) trouxe a afirmação do caráter universal dos direitos, incluindo a educação. Nessa 

perspectiva, o documento destaca a participação do Estado na promoção da educação, visando 

a proteção da dignidade humana. O artigo XXVI do referido documento cita: 
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1.Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 

graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 

está baseada no mérito.  

 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 

Unidas em prol da manutenção da paz.  

 

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 

ministrada a seus filhos (ONU, DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS,1948).  

 

 Deste modo, é estabelecido aos países acordos sobre o mínimo para a educação, que 

são compreendidos como interesse de toda a humanidade. Por ser mínimo, não dispõe dos 

mesmos princípios para todos os níveis de escolaridade. Ao nosso exemplo, o acesso à 

educação superior não é de fato universalizado, uma vez que nem todos aqueles que 

gostariam de ingressá-lo obtêm esse direito (KOWALSKI, 2012).  

A educação superior, mesmo que gratuita, torna-se um direito de caráter seletivo, em 

outras palavras, o ensino superior é restrito a um determinado grupo, não aos mais 

vulneráveis (social, econômica, política ou educacionalmente), mas sim aos grupos que 

tiveram maior acesso à qualidade de ensino dos níveis básicos de educação, em função da 

concorrência de vagas nos vestibulares - e outros processos seletivos, como o Sistema de 

Seleção Unificada (SiSU) - das universidades públicas. 

 Destarte, refletindo o direito à educação no Brasil, compreende-se a Constituição 

Federal de 1988, fruto de um processo de redemocratização brasileira, um marco na 

consolidação de diversos direitos sociais, como o ensino, e assim é expressado: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 
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A partir desta referência política e social, o Estado assume a responsabilidade de 

regulação da educação, destacando-a como um direito à população. Nessa direção, em 1996, 

pela Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB), n. 9.394, ao regulamentar a 

educação brasileira entre seus diversos níveis, como o ensino superior, e ainda cita: “O ensino 

deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios: I – Igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1996). 

Entretanto, pouco após a Constituição Federal, já em 1995, é popularizada a ideia de 

“educação como um bem público”, em outras palavras, uma proposta de educação que não é 

mais exclusiva do Estado, o financiamento estatal passa a ter novos alvos, o que resultou na 

partilha dos recursos públicos entre instituições educacionais estatais e privadas (PEREIRA, 

2018), com isto, as universidades privadas cresceram em detrimento das condições de 

manutenção das instituições públicas, por meio de prioridade governamental das verbas e da 

ausência de uma política efetiva de assistência estudantil (VASCONCELOS, 2010). 

Com isto, houve um congelamento no ensino superior público - nessa época pouco se 

expandiu nas instituições estatais -, enquanto abriu-se um vasto campo para a educação 

universitária privada. Só houve uma expressiva mudança nesse cenário nos governos Lula e 

Dilma (2003 - 2016), sobretudo com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), entretanto, sem abrir mão do apoio ao ensino 

privado - com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) (FERREIRA, 2011). 

A lógica do sistema de ensino acima destacada, iniciada nos anos de 1990, altera a 

concepção e o modelo do ensino universitário: a educação estatal passa a ser considerada como 

um gasto público para diversos setores da sociedade, e não mais um investimento. Não 

obstante, o ensino superior passa a ser considerado como um serviço, e não um direito.  

 
A concepção governamental sobre a educação superior é a de que ela se constitui em 

gastos e não em investimento e como tal deve ser gerenciada pela lógica do mercado. 
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Não interessa se isso trará consequência ao desenvolvimento autóctone do país ou 

se privatiza definitivamente a produção do conhecimento (SGUISSARDI, 1997) 

 

Em consequência para a atualidade, ao que tange a oferta do ensino universitário, o 

Censo da Educação Superior - referente ao ano de 2018 (INPE, 2019) - revela que mais de 

88% das instituições hoje são privadas, enquanto entre as 12% de instituições públicas, 

atualmente, há sessenta e três universidades federais. 

É nesse enredo que se faz importante destacar o papel das universidades públicas, ao 

considerá-las uma ferramenta estatal de promoção do direito à educação superior gratuita - 

com maior capacidade de promover a democratização da educação universitária. Algo que 

foi percebido pelos movimentos populares da época em que ocorreu as primeiras contra 

reformas no ensino superior, e que nos governos posteriores foi continuado6. 

Assim, segundo o último Censo da Educação Superior (2019), em dez anos, de 2008 

a 2018, a rede pública aumentou em 33,8% o número de matrículas na graduação, atingindo 

cerca de dois milhões de vagas ocupadas (INEP, 2019). Entretanto, como destaca Zago 

(2006), a expansão de vagas no ensino superior pública por si só não garante a 

democratização da universidade, pois essa ação necessita de continuidade embasada na 

permanência dos novos grupos que adentra nessas instituições e, assim, complementar o 

processo de gozo do direito ao ensino superior, com isso surge o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES). 

O acesso e a permanência na universidade, mesmo que gratuita, carregam diversas 

dimensões que alimentam uma complexidade ao tema. Efeitos cumulativos da possível 

defasagem da formação anterior perpassa desde a seleção à permanência do estudante na 

universidade, outras questões como as condições de moradia, transporte, alimentação, saúde, 

                                                
6 Haverá maior destaque para os movimentos sociais em outras passagens do texto, como no momento em que 

será refletida a expansão das universidades em 2007, ainda no primeiro capítulo, e na trajetória da assistência 

estudantil, no segundo capítulo. 
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hábitos, possíveis vínculos empregatícios em concomitância aos estudos na universidade, 

relações com o meio de origem e com o meio estudantil, cultura e lazer, são exemplos 

significativos que caracterizam a permanência na graduação. Desse modo, o PNAES traz sua 

importância nesse processo de garantia ao acesso no ensino superior ao fornecer recursos e 

diretrizes para as ações de permanência universitária, sobretudo para responder às citadas 

demandas. 

Deste modo, mediante o contexto ressaltado pelo presente item que, por sua vez, é 

caracterizada por momentos de congelamento e ampliação dos meios que viabilizam o direito 

à educação, evidencia-se questionamentos pertinente a área, como: De que forma ocorreu o 

processo de expansão de vagas nas UFs? Como ocorreu/ocorre o ingresso de novos grupos 

sociais?  

Tais perguntas, relevantes para compreender a conjuntura do ensino superior e a 

mudança do perfil discente, serão respondidas e refletidas nos itens a seguir, através do apoio 

da literatura da área/tema.  

 

2.  O acesso de novos grupos ao ensino superior  

 O ensino superior no mundo é historicamente caracterizado pelo corpo discente elitista, 

ou seja, o restrito acesso e conclusão de cursos do ensino superior está ligado ao status social. 

É fato que em algumas regiões houve tentativas mais ou menos eficientes de viabilizar 

equidade ao ensino superior (HISTÓRIA VIVA, 2009), como veremos a seguir.  

 O Brasil segue a mesma trajetória, porém é demarcada por sua especificidade histórica. 

Sendo um país de que se originou de uma colônia portuguesa, carrega marcas daquele tempo. 

O artigo “De onde veio a universidade?”, da revista História Viva (2009), destaca que o 

ensino superior no Brasil iniciou com a proliferação de escolas profissionais, diferente do 

que ocorria na Europa (com as universidades). Existiam apenas os cursos mais influentes da 
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época, como o direito, onde eram enviados os filhos da elite brasileira. 

 Conceitos como pesquisa, multidisciplinariedade e, consequentemente, universidades, 

foram implementadas em território nacional tardiamente, apenas em 1920-30, no governo 

Vargas, com a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Brasil, hoje 

denominada de Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - sendo a primeira federal 

criada. 

 Entretanto, estas instituições não romperam totalmente com o modelo anterior presente 

no Brasil, mesmo que tenham mostrado significativos avanços. A exemplo, mantiveram-se 

escolas e faculdades quer isoladas ou incluídas nestas novas universidades. Isto, pois, não 

houve rompimento com a lógica de monopólio de carreiras profissionais e a negação da 

formação generalista (DURHAM, 2010, p.52). 

 Este cenário carrega marcas na atual configuração das universidades, sobretudo na 

delimitação de quem acessa, pois fica evidente a ligação com o status social proveniente do 

acesso ao ensino superior - seja de titulação e/ou de profissionalização. Entretanto, o gradual 

crescimento da oferta de vagas nas instituições englobam - com maior ou menor nível - outros 

grupos sociais ao ensino superior - mesmo que permaneça um perfil hegemônico de 

estudantes. 

 

2.1 Expansão das UF e REUNI 

 Alguns elementos sobre a realidade brasileira demarcam a necessidade de ampliação 

das instituições que ofertam o ensino superior no país, entretanto, as formas de concebê-las 

perpassam por determinantes políticos e ideológicos (não neutros) que afetam diretamente a 

expansão de vagas das universidades públicas, em especial às federais, e possíveis 

consequências relativas à qualidade e quantidade das atividades realizadas por estas 

instituições. 



33 
 

Dados obtidos a partir da Agência IBGE (2017), apontam que até o final de 2016, 

apenas 51% da população maior ou igual a 25 anos tinha concluído somente o ensino 

fundamental. Além disso, menos de 20 milhões (ou 15,3%) da população entre 18 a 24 anos 

concluiu ou estão vinculadas ao ensino superior. Em relação a outros países da América 

latina, o Brasil se apresenta em uma colocação desvantajosa, com a Argentina com 40% de 

jovens matriculados e Chile com 35,9%. 

A discrepância educacional brasileira pode ser explicada pela trajetória da expansão 

do ensino superior no país. Nesse sentido, Pereira (2018) ressalta a conjuntura política e 

econômica de 1945 demarcada pela consolidação do capitalismo monopolista e a luta de 

classes acirrada que, por um lado, no bojo da expansão das políticas públicas, incluem as 

políticas educacionais e, por outro lado, o estágio de produção da época estabelece um padrão 

que exige maior qualificação da força de trabalho. 

Deste modo, Segundo Vasconcelos (2010), entre 1950 a 1970 houve um aumento do 

ensino superior no Brasil e, para que isso acontecesse, foi criado pelo menos uma universidade 

federal em cada estado. Na chegada aos anos 1980, o número de universitários no Brasil 

cresceu cinco vezes, chegando a 1,5 milhão de matrículas em todo o sistema do ensino 

superior, segundo a autora. 

Entretanto, conforme aponta Zago (2016), o aumento dessas vagas não foi o suficiente 

para abarcar no ensino superior público para a população em condição de baixa renda familiar. 

Nesta reflexão, quando é dito “acesso”, refere-se ao acesso pleno, o qual inclui a entrada, 

permanência e conclusão do uso daquele direito. Ou seja, quando os processos seletivos 

altamente excludentes não eram o suficiente para negar o direito à educação, as condições de 

permanência negavam o real acesso ao ensino superior integralmente. 

Diante a isto, em vez do Estado ampliar ainda mais as vagas, diversificar os meios de 

acesso - ou até mesmo excluir os processos seletivos -, e/ou criar ações estatais de promoção 
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da permanência estudantil nas universidades, optou-se pela mercadorização do direito à 

educação superior - como uma estratégia de ampliação da rede universitária, porém através do 

mercado.  

Nesse sentido, o governo de Fernando Henrique Cardoso, na década de 1990, amplia 

a oferta do ensino superior através do mercado no formato de “serviços”, os recursos estatais 

passam a financiar essa oferta privada, enquanto as instituições públicas ficam paralisadas - 

sem investimento para sua ampliação. Esse cenário só é alterado nos governos de Lula e Dilma 

(2003-2016), com um amplo plano de expansão das UFs - mas sem deixar de dar atenção para 

o mercado, com o ProUni7 e FIES8. 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), a estratégia de ampliação das UFs, foi implantado em 2007 e tinha como 

objetivo público o aumento de vagas e também a extensão da rede universitária pública para 

o interior do país, de modo a promover o ensino superior público e gratuito para outras 

localidades brasileiras (BRASIL, 2004). A promessa de ampliação do acesso e permanência 

na educação superior pela prerrogativa do melhor aproveitamento da estrutura física e de 

recursos humanos existentes nas universidades federais em concomitância com o aumento 

de verba por vagas ampliadas foi, sem dúvidas, tentadora - como é apontado por Kowalski 

(2012). 

Entretanto, considerando as prerrogativas do REUNI, vale destacar a atenção para a 

característica desta proposta em que, de forma explícita, indica a intenção de reuso daquilo 

que já existe - estrutura e profissionais daquelas instituições -, e não a criação/ampliação 

desses recursos, depois, a existência de possíveis limitações orçamentárias, como explicita 

Ferreira (2011): 

                                                
7 ProUni - Programa Universidade para Todos. 
8 FIES - Fundo de Financiamento Estudantil. 
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Ao tratar do aporte de recursos [financeiros], é preciso ter clareza que ele irá se 

realizar conforme a capacidade orçamentária e operacional do MEC, o que deixa 

evidente que as universidades que aderirem ao REUNI sequer podem ter certeza dos 

repasses que serão feitos, uma vez que eles continuarão subordinados à política 

econômica do país que, como todos sabem, é voltada para a primazia do pagamento 

da dívida em detrimento dos investimentos em políticas sociais (FERREIRA, 2011) 

  

A partir disto, o REUNI torna-se alvo de diversas críticas, desde às questões como 

mudança de conceituação sobre universidades, como cita Boschetti (2008), até o modo como 

o referido Plano foi incorporado nas instituições, como destaca Lima (2011), respectivamente: 

 
Trata-se de uma perspectiva que restringe o sentido de espaço de produção autônomo 

de pesquisa e produção de conhecimento e amplia o sentido de usina de produção. 

Não se observa do Reuni uma preocupação em definir parâmetros para a garantia de 

um padrão de qualidade técnica, ética e social na formação. As medidas se voltam 

exclusivamente, para responder às exigências do capital financeiro com expansão 

quantitativa e submissão à demanda do mercado (BOSCHETTI, 2008). 

 

E, 

 

O REUNI foi aprovado de forma acelerada e antidemocrática em todas as 

universidades federais: reuniões dos conselhos universitários foram suspensas ou 

realizadas em locais como o Palácio de Justiça (UFF), além do fato de que as reitorias 

convocaram a polícia (federal, civil, militar e guarda municipal) para ocupar as 

universidades federais e reprimir duramente estudantes, professores e técnicos-

administrativos que organizaram manifestações contra o REUNI (LIMA, 2011).   

 

Percebe-se, a partir dessa exposição relativa ao REUNI, que a proposta de expansão 

das universidades detinha um interesse que extrapolava a inclusão da população ao ensino 

superior. É válido lembrar que nessa época houve uma forte pressão de agências internacionais 

sobre os países ditos “em desenvolvimento” a questões relativas à eficiência dos gastos 

públicos, como critério para acesso a empréstimos e outros acordos (SILVA, 2001). O que, 

em consonância com as perspectivas críticas ao REUNI, nos revela que a conjuntura 

impulsionada pelo citado Plano teve como um dos principais objetivos aumentar as matrículas 

no ensino superior público sem de fato ter a intenção de aumentar seu financiamento 

proporcionalmente - seja na qualidade dos serviços ou nas estratégias de permanência dos 
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usuários. 

Logo a forte ampliação de vagas discentes, porém sem o aspecto ideal para que isso 

aconteça - sem a ampliação proporcional da infraestrutura, da contratação de recursos 

humanos e dos recursos financeiros necessários para garantir a expansão e a reestruturação 

universitária - impactou a configuração de todos os setores institucionais, o que inclui as 

políticas institucionais de assistência estudantil. 

Porém, mesmo sem o cenário ideal, o REUNI garantiu o acesso de novas comunidades 

no ensino superior público - mesmo que de forma inicialmente precária. Não diferente, é 

importante salientar que a inserção de novas pessoas e grupos sociais nos espaços 

institucionais - como os campi criados a partir desse programa - também incluiu um grupo de 

pressão para reivindicar melhores estruturas e condições de ensino e permanência. 

De forma lógica, o crescimento da categoria estudantil na instituição incide, 

consequentemente, no aumento da demanda para as ações de permanência universitária e, não 

de forma proporcional, mas de modo expansivo - ou seja, uma demanda crescente na medida 

que essa expansão se consolida. Pois, ao considerar a possibilidade de ingresso - devido a mais 

vagas - as instituições abarcarão novas realidades que carregam consigo expressões diferentes 

que antes aquelas instituições não tinham incorporado.  

Logo, após pressão dos movimentos sociais, em especial dos novos grupos que 

acessaram à universidade, três anos após o REUNI é criado o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES). Entende-se que a ampliação das vagas teve um significativo 

papel para a democratização do ensino superior - mesmo diante dos entraves -, e que a 

existência do PNAES é algo essencial para esse processo - O PNAES e suas consequências 

serão explorados de forma mais significativa no segundo capítulo.  

Deste modo, pode-se afirmar que o REUNI mudou o modelo de universidade pública 

brasileira, ao tratar das instituições federais. Esse marco modificou o perfil da comunidade 
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universitária - discente, docente e técnicos administrativos - ao ampliar vagas e impor 

diferentes limites estruturais e orçamentários, exigindo das instituições uma reestruturação 

administrativa e social, reavaliando seus programas, serviços e outras ações que compõem 

suas políticas institucionais - agora sobre uma nova realidade. 

Entretanto, isso não é o suficiente para uma democratização da universidade, é preciso 

de mais elementos para que o ensino superior de fato abarque diferentes comunidades. Zago 

(2006) pontua que a ampliação de vagas no ensino superior público ocorreu sem superar a 

lógica seletiva que carrega a oferta deste direito que, por sua vez, é caracterizada como 

“elitista”.  

Diz-se universidades elitizadas porque nas instituições públicas, convencionalmente, 

só conseguiam aprovação nos processos seletivos (vestibulares) candidatos oriundos de 

escolas particulares de alta qualidade e custo (RISTOFF, 2013). Embora a ampliação da 

possibilidade de acesso tenha contemplado mais sujeitos - entre todas suas críticas acima 

expostas -, e que o financiamento federal da assistência estudantil tenha possibilitado a criação 

de ações em prol a permanência dos ingressantes, apenas essas estratégias não é o suficiente 

para viabilizar - de modo generalizado - o direito ao ensino superior. 

 

2.2 Políticas de ações afirmativas e a diversificação do acesso 

 Diante do contexto de ampliação de vagas nas universidades públicas brasileiras e do 

direcionamento das ações de permanência estudantil, surge as ações afirmativas no sentido 

de diversificar os meios de acesso a essas instituições, de modo a difundir o ensino superior 

na sociedade, em especial àqueles grupos que historicamente foram excluídos desse sistema 

de ensino. Assim, cinco anos após o REUNI e dois anos depois do PNAES, é regulamentado 

a lei “Lei de Cotas”, nº 12.711 e Decreto n.7.824 em 2012, que garante a reserva de 50% das 

matrículas, por curso e turno, para estudantes que vieram do ensino público, pessoas com 

deficiência, de baixa renda, negros e indígenas nas 59 universidades federais brasileiras 
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existentes no momento - e para todas as demais UFs que viessem a ser criadas no futuro.  

 As vagas reservadas às cotas (50% do total de vagas da instituição) são subdivididas: 

(1) metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a 

um Salário Mínimo (SM) e meio per capita; e (2) metade para estudantes de escolas públicas 

com renda familiar superior a um SM e meio. Em ambos os casos, também é levado em conta 

percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no Estado, de 

acordo com o último censo demográfico do IBGE (BRASIL, 2012).  

 Essa configuração foi implementada progressivamente, apenas em 2016 todas as 

instituições tinham esse percentual de vagas reservadas aos grupos acima citados (INPE, 

2019). Logo, em 2020, considerando o tempo médio dos cursos de graduação de 4 a 5 anos, 

as instituições ainda estão formando os primeiros estudantes cotistas. 

 As UFs, respaldadas pela citada legislação e sua referida autonomia universitária, 

também podem acrescentar outros tipos de cotas ou modalidades de ingresso. É o caso da 

cota para pessoas transexuais, considerando o contexto brasileira, sendo o país que mais mata 

essas pessoas - segundo lugar México e terceiro Estados Unidos (WATANABE, 2019), tem 

expectativa de vida de 35 anos (BORTONI, 2017), são expulsas/expulsos de casa em média 

com 13 anos de idade e, pela falta do suporte na vida social e econômica, apenas 0,02% das 

pessoas trans estão na universidade (BENEVIDES e NOGUEIRA, 2019). Mesmo diante 

desse contexto, apenas três universidades atualmente têm cotas para esse grupo, sendo 

Universidade Federal do ABC, Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Sul 

da Bahia (WATANABE, 2019). 

Em outro caso, a UFTM (2019) e a UNIFESP (2020) abriram processos seletivos 

específicos para refugiados, apátridas e portadores de visto humanitário9. Segundo a fonte 

                                                
9 Link da notícia UFTM - http://www.uftm.edu.br/ultimas-noticias/2070-uftm-abre-processo-seletivo-
para-ingresso-de-refugiados-na-graduacao 
Link da notícia UNIFESP - https://www.unifesp.br/reitoria/dci/noticias-anteriores-dci/item/4143-unifesp-
aprova-vagas-na-graduacao-para-refugiados-apatridas-e-portadores-de-visto-humanitario 

http://www.uftm.edu.br/ultimas-noticias/2070-uftm-abre-processo-seletivo-para-ingresso-de-refugiados-na-graduacao
http://www.uftm.edu.br/ultimas-noticias/2070-uftm-abre-processo-seletivo-para-ingresso-de-refugiados-na-graduacao
https://www.unifesp.br/reitoria/dci/noticias-anteriores-dci/item/4143-unifesp-aprova-vagas-na-graduacao-para-refugiados-apatridas-e-portadores-de-visto-humanitario
https://www.unifesp.br/reitoria/dci/noticias-anteriores-dci/item/4143-unifesp-aprova-vagas-na-graduacao-para-refugiados-apatridas-e-portadores-de-visto-humanitario


39 
 

“Migra Mundo” (2020), outras 14 universidades federais hoje contam com essa modalidade 

de ingresso. 

Entretanto, é importante destacar que este movimento não ocorreu sem embates 

políticos e ideológicos. Em 2019, o atual governo de Bolsonaro (sem partido), o Ministério 

da Educação (MEC) pressionou instituições com o objetivo de cancelar estas ações sob viés 

de inclusão, em especial às pessoas trans, como noticiado pelo jornal “Folha” (PITOMBO, 

J. P. e CANCIAN, N. 2019), com algumas instituições suspendendo seus editais. 

 A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes), uma entidade representante oficial das universidades federais na interlocução com 

o governo federal, se posicionou contrária às ofensivas governamentais sobre as contas para 

pessoas trans. A ANDIFES [2020] ainda destaca a desigualdade no perfil de estudantes no 

ensino superior, com 424 mil estudantes matriculados nas federais mostra que apenas 0,1% 

se declarou homem trans e 0,1% mulher trans. 

 Portanto, percebe-se algumas similaridades entre os tipos de cotas e outras estratégias 

de acesso às universidades públicas: a inclusão de grupos que historicamente não estiveram 

presentes no ensino superior. Nesse contexto, em uma das possíveis definições para a 

expressão “ação afirmativa”, Oliven (2007) pontua: 

 

O termo ação afirmativo refere-se a um conjunto de políticas públicas para proteger 

minorias e grupos que, em determinada sociedade, tenham sido discriminados no 

passado. A ação afirmativa visa remover barreiras, formais e informais, que 

impeçam o acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, universidades e posições 

de liderança (OLIVEN, 2007, p. 151) 

 

 Nesse sentido, diante desse contexto, considerando a universidade como um espaço 

que vive e se transforma na medida que os sujeitos que a compõe a constrói e a reforma, e 

com o ingresso de diferentes grupos com suas bagagens históricas, culturais e de 

conhecimento irão compor a universidade, teremos dois principais possíveis movimentos: a 
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adaptação dos cotistas à instituição ou a adaptação da instituição aos cotistas.  

 Bueno (2013), ao discorrer sobre esse possível dilema da nova conjuntura das 

universidades federais, levanta três possíveis dimensões: Ações de permanência universitária 

sobre o caráter (1) compensatória, (2) transformativa ou ainda (3) transformativa-

compensatória.  

 Para a autora, os esforços da instituição devem ir além da mera inclusão do novo perfil 

de estudantes à universidade (compensatória), e também não se deve restringir a mudar 

apenas a própria instituição, abandonando aquilo que já foi construído e conquistado. Para 

Bueno (2013), a melhor estratégia é a que faz os dois, quando a universidade transforma a si 

mesma e inclui todos os sujeitos que a compõe - docentes, técnicos administrativos e 

discentes - nesse movimento, a partir da valorização dos novos saberes, da heterogeneidade 

e do reconhecimento das diferenças. 

 As políticas de assistência estudantil têm um papel significativo nesse movimento de 

caráter transformativa-compensatória. Com ações que promovem a permanência do 

estudante na comunidade acadêmica, abre-se possibilidades para inclusão de novos sujeitos 

que anteriormente não tinham condições objetivas de estarem presentes nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, são exemplos: auxílio alimentação, transporte, moradia, auxílio 

participação de eventos e a promoção de debates e plenárias para socializar e construir novos 

conhecimentos sobre a comunidade daquela universidade10. 

 Deste modo, percebe-se que cada transformação e reconfiguração que remete às 

universidades públicas alteram e transformam aspectos do direito à educação superior, como 

a exemplo as políticas de assistência estudantil. As configurações atuais dessas políticas, que 

se pretende investigar nesta dissertação, possuem elementos dessa trajetória. Porém, as 

                                                
10 É importante destacar que as políticas de assistência estudantil não se reduzem a transferência de 
renda, há presente ações e caráter socioeducativos e de incentivo à organização política (SANTOS, 
2019) 
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políticas de assistência estudantil também contam com sua especificidade histórica, o que 

iremos tratar no segundo capítulo. 

 

2.3 A atual composição estudantil das UFs 

 No primeiro ano de expansão das Universidades Federais brasileiras, 2017-2018, 

houve um aumento de quase 8% de novos estudantes nas instituições públicas de ensino 

superior - maior que o aumento de ingressos em universidades privadas, 4,8% (MEC, 2020).  

 Não obstante, como preconizado pelo REUNI, o objetivo é reaproveitar a estrutura das 

UFs já existente, uma das estratégias para isto foi a ampliação dos cursos noturnos, fazendo 

com que bibliotecas, laboratórios e salas de aulas fossem usados em outros períodos. Em 

consequência, abriu-se possibilidade para estudantes trabalhadores frequentarem a 

universidade pública - e posteriormente serem incluídos pelas políticas institucionais de 

assistência estudantil e, assim, podendo se dedicar integralmente ao seu processo formativo. 

“Em 2006, o conjunto das universidades federais registrou 139,3 mil matrículas no turno da 

noite. Em 2009, o número subiu para 183,6 mil, o que representa acréscimo de 44,3 mil 

ingressos de alunos em quatro anos (REUNI, 2011). 

 Do mesmo modo, de 2006/2007 - tempo de implementação do REUNI - à 2020, mais 

dez universidades federais foram criadas no país, totalizando 63 atualmente. Segundo o 

Censo (INPE, 2019), de 2008 a 2018 houve um crescimento anual de, em média, 10% de 

matrículas no ensino superior público no Brasil. 

Não distante, ressaltando as cotas e seus efeitos na comunidade universitária, é 

primoroso pontuar que essa reserva de vagas são frutos de vagas expandidas pelo REUNI. 

Logo, não houve redução de vagas para a ampla concorrência, o que se tem é uma expansão 

direcionada à grupos da sociedade que antes não acessaram o ensino superior. 

O quinto estudo da ANDIFES acerca do perfil dos estudantes universitários da rede 
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federal (2019), destaca que o percentual de cotistas nas UFs “saiu de 3,1%, em 2005, para 

48,3%, em 2018”, e que discentes com renda familiar de até um salário mínimo e meio são 

cerca de 70% do corpo estudantil hoje nessas instituições - esse dado, por sua vez, traduz que 

apenas 30% dos estudantes nas UFs não estão dentro do critério de renda para acessar as 

políticas de assistência estudantil financiadas pelo PNAES. 

A partir desta reflexão, do acesso de novos estudantes e o ingresso de diferentes grupos 

da sociedade no ensino superior público que, por sua vez, reconfiguram o perfil de estudantes 

nas universidades federais e hoje compõe a maioria dos discentes que enquadram no critério 

de renda do PNAES, que iremos conceber a relevância das políticas institucionais de 

assistência estudantil - como parte desse processo de democratização do ensino superior 

brasileiro, na continuidade dessa experiência entre seus desafios apresentados. 
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CAPÍTULO DOIS:  

A permanência estudantil e seus elementos constitutivos 

 

1. Trajetória e constituição da política de assistência estudantil 

A terminologia “assistência” está largamente relacionada ao campo das políticas 

sociais, em especial, à assistência social (AS), sendo esta última uma política de caráter 

focalizado, ou seja, aqueles que mais necessitam, voltada para aqueles que estão em situações 

de risco social, objetivando a garantia dos direitos sociais e na promoção da cidadania 

(SPOSITO, 2003). 

 A assistência estudantil (AE) não se difere em perspectiva, pois apesar de fazer parte 

de uma política educacional, atualmente ela compõe diversos elementos de cunho social, 

econômico e político. Outro ponto em paralelo é o caráter focalizado, ou seja, ações 

predominantemente constituídas de processos seletivos mais ou menos excludentes para o 

acesso ou não acesso à política (BEHRING e ELAINE, 2006).  

 Esses processos se constituem na medida que a política ganha forma na sociedade, é 

através de embates de interesses, pressões sociais e políticas, em um movimento de avanços 

e retrocessos que caracteriza as políticas públicas numa sociedade capitalista, que são 

moldadas suas particularidades (BEHRING, 2000). 

  Em específico, a permanência universitária é um objetivo cada vez mais requisitado na 

medida que diferentes grupos acessam à universidade pública, e também é uma conquista 

social, fruto de um processo de lutas populares e mobilizações de vários setores da sociedade, 

inclusive desses novos grupos sociais que agora participam da universidade e querem 

permanecer e concluir seus estudos. 

Esse direcionamento teórico é importante para ressaltar o movimento que constitui as 

políticas educacionais, entre suas múltiplas dimensões de conquista e reconhecimento estatal, 
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entre pressões sociais e regulamentações civis. Sobretudo pelo reconhecimento da história 

para compreender as características do objeto investigado: as políticas de assistência 

estudantil, e as múltiplas determinações que nos revelam que este objeto não está isolado. 

 Portanto, considerando a importância de refletir sobre a trajetória da assistência 

estudantil (AE) no Brasil - em função dos esforços para a compreensão das atuais 

configurações das citadas políticas - a autora Kowalski (2012) pontua que o percurso de 

constituição da AE no país iniciou com a criação da primeira universidade, em 1920, e essa 

fase se estende até a redemocratização brasileira, na década de 1980 - momento em que 

ocorre a descentralização da assistência e, portanto, as primeiras ações institucionais em prol 

a permanência universitária. 

  É válido destacar que naquele período o ensino superior era, de modo quase exclusivo, 

voltado para a elite da sociedade daquela época, portanto, as raízes da assistência estudantil 

brasileira perpassam por este fator de classe, ademais, por conta do perfil de universitários 

da época, não raro as famílias mandavam seus filhos para estudar fora do país (KOWALSKI, 

2012). 

É nessa conjuntura que ocorre o primeiro registro de manifestações sociais a favor dos 

direitos estudantis brasileiros, na educação superior, que corresponde ao movimento de apoio 

à Casa do Estudante Brasileiro em Paris, em 1928 (COSTA, 2010), que ao ser conquistada, 

ficou responsável por repassar as verbas necessárias tanto para a edificação das estruturas 

como para a manutenção da casa e dos alunos. 

Entretanto, é valioso destacar o público que era atendido por essa ação: filhos da elite 

brasileira, já que esse era o perfil que ingressava no ensino superior nessa época e, ainda, 

havia condições - mesmo que iniciais - para levar esses jovens ao exterior. 

Logo, em 1930, com Getúlio Vargas na presidência, ocorre uma reestruturação da 

educação superior no país. Uma das principais características nesse período é a padronização 
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de um modelo didático-administrativo para todas as regiões do país. Esse pressuposto inclui 

a noção de participação estudantil, através de suas representações legais, assim é criado e 

reconhecido estatalmente o Diretório Central de Estudantes (DCE) e os Centros Acadêmicos, 

pelo Decreto n. 19.851, de 11 de abril de 1931: 

 

O corpo discente de cada um dos institutos universitários e o dos institutos isolados 

de ensino superior deverão organizar associações, destinadas a criar e a desenvolver 

o espírito de classe, e defender os interesses gerais dos estudantes e a tornar 

agradável e educativo o convívio entre os membros dos corpos discentes (BRASIL, 

1931). 

 

Pouco depois, em 1937 é criada a União Nacional dos Estudantes (UNE), entidade auto 

organizativa dos discentes brasileiros do ensino superior que apresenta protagonismo na 

história do país em diversos momentos, como resgatado em seu site: 

 

[...] Da campanha “O Petróleo é Nosso” na década de 1940, do enfrentamento ao 

nazifascismo e durante a resistência à última ditadura civil-militar, passando pelas 

“Diretas Já”, pelo movimento das “caras pintadas” contra o governo Collor, a luta 

contra os governos neoliberais nos anos 1990 e pelas jornadas de junho de 2013 por 
um país melhor, a UNE fez parte dos principais movimentos populares da história 

recente brasileira (UNE, [2020]). 

 

 Entretanto, a UNE foi reconhecida pelo Estado somente 5 anos depois de sua fundação, 

através do Decreto-lei n. 4.105, de 11 de fevereiro de 1942. 

 Esse contexto é importante de ser ressaltado, pois a organização estudantil foi - como 

vimos acima - e é ainda hoje, segundo Santos (2019), um importante mecanismo de pressão 

sobre o Estado, em função da conquista e regulamentação de diversos direitos, como à 

permanência universitária.  

A exemplo disto, tem-se em 1931 a instituição da Lei Orgânica do Ensino Superior 

pelo Decreto n. 19.851, em que se inicia a legitimação estatal em direção ao apoio dos 

universitários em condição de vulnerabilidade socioeconômica, com bolsas de estudos.  

Diante disto, tem-se progressivos avanços legislativos perante a assistência estudantil 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=40255&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB
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brasileira, incluindo ações voltadas para a alimentação, saúde - médica e odontológica -, entre 

outros. Neste percurso, conquistas foram garantidas como: a Casa do Estudante no Rio de 

Janeiro (Kowalski, 2012), a primeira Cidade Universitária do Brasil - com o intuito de facilitar 

o intercâmbio dos estudantes (CAMPOS, 1940) -, o reconhecimento do Estado perante a oferta 

de ações de permanência estudantil (com ênfase no artigo 172 da CF de 46) e a LDB (1961) 

que, por sua vez, coloca a assistência estudantil como um direito que deve ser garantido de 

forma igual a todos os estudantes que dela necessitar.  

Entretanto, esse movimento não ocorreu sem conflitos, em especial na ditadura militar 

que instaurou no Brasil em 1964. Grupos de militares, religiosos e outros conservadores, como 

afirma Sanfelice (1986), sob a pretensão de “modernizar” as universidades públicas, visando 

aumentar a produtividade dessa área, reprimem duramente o movimento estudantil quando a 

organização discente protesta contra a graduação “desuniversalização” da educação, 

restringindo a permanência (e a assistência estudantil) ao mérito ou, ainda, a restituição do 

valor “gasto” com o estudante - essas ações constam na Emenda Constitucional de 1969. 

Na década de 1970, almejando maior controle nacional das ações de assistência 

estudantil no Brasil, já que a maioria das ações advinham do poder federal, foi criado o DAE. 

Nesse período também é implementado o Bolsa Trabalho, em 1972, pelo Decreto 69.927/1972, 

voltado a discentes de baixa condição financeira, para desenvolver atividades profissionais 

para, em troca, obter o auxílio financeiro (RAMALHO, 2013). 

Em 1980, com a extinção do DAE, ações da AE ficaram a cargo das próprias 

instituições de ensino, deste modo, as estratégias passaram a ser operadas de forma 

fragmentada, criando diferentes desenhos. Porém, sendo Imperatori (2017), as relações 

clientelistas impregnaram esse momento da assistência estudantil, em outras palavras, o direito 

à permanência no ensino superior foi marcado por ações baseada na ideia de favor, não de 

direito, está concepção política dificultou e caracterizou a consolidação das estratégias de 
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assistência estudantil em diversas realidades institucionais.  

É nesse novo momento para a assistência estudantil brasileira que reside o núcleo da 

problemática que move a presente pesquisa: identificar as diferentes características das 

políticas institucionais. O contexto da AE pós DAE torna-se complexo devido às 

transformações do ensino superior brasileiro, bem como, da trajetória da própria assistência 

estudantil.  

 

2.  A descentralização da política de assistência estudantil  

Pouco se tem produzido a respeito do modo como ocorreu essa descentralização das 

ações de assistência estudantil no Brasil, com o fim do DAE nos anos 1980. Menos detalhes 

tem-se ainda das condições que isto ocorreu, principalmente a respeito do suporte e orientações 

às instituições naquele período.  

Porém, a autora Mocelin (2019) observa que a histórica falta de mecanismos 

regulatórios da assistência estudantil, desde suas origens, não foi o suficiente para 

extinguir/interromper totalmente as ações.  

É também valioso ressaltar que as expressões da desigualdade social brasileira assolam 

o país com maior ênfase nessa época, em decorrência da dívida estatal deixada pelo governo 

militar, o desemprego, as deficiências nos serviços de saúde, as desigualdades na educação 

superior decorrentes das dificuldades de acesso e permanência persistem (KOWALSKI, 2012). 

Esses elementos reforçam a necessidade de ações de assistência ao estudante, impedindo por 

absoluto sua extinção nesse período. 

Esses movimentos de disputas se convergem e provocam mudanças na agenda política 

que, por sua vez, culminam na criação de novos espaços de pressão social. Não distante disso, 

o contexto de pulverização da AE defrontado com o aumento da demanda para ações de 

permanência universitária, impulsiona o debate e exigências por regularização e retomada do 
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reconhecimento estatal do apoio ao estudante. 

É nessa conjuntura, em 1987, que é fundado o Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) - em atividade até os dias atuais-, do qual 

fazem parte os Pró-Reitores, Vice-Reitores, Coordenadores e outros responsáveis pelos 

assuntos comunitários e estudantis das universidades federais brasileiras. 

O objetivo desse espaço político é, a princípio, buscar a redemocratização do ensino 

superior no país na medida em que participa ativamente dos debates e outras manifestações a 

favor da educação pública e, em especial, na promoção da permanência estudantil. Logo, 

perante a trajetória da FONAPRACE até os dias atuais, o espaço adquire outras atribuições, 

como promover e apoiar estudos a respeito da permanência universitária - realizando 

anualmente uma grande pesquisa sobre os impactos destas políticas no Brasil - e formular 

diretrizes em comum para a assistência estudantil no Brasil (FONAPRACE, [2020]).  

 

Em função dos inúmeros documentos produzidos ao longo dos encontros de Pró-

Reitores de Assistência à Comunidade Universitária, tanto em nível nacional como 

regional é que foi deliberado no II Encontro Nacional, que aconteceu na cidade de 

Belo Horizonte - MG, nos dias 26 e 27 de agosto de 1987, a criação do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis e Comunitários, o qual passaria a 

representar oficialmente e de forma permanente os Pró-Reitores da área. Este Fórum 
ficaria ainda, encarregado de discutir, elaborar e propor ao MEC a política de 

Promoção e Apoio ao Estudante. (FONAPRACE, 2012, p. 15).  

 

Nesse sentido, a autora Batista (2019), ressalta que esses espaços, em união com os 

sindicatos, partidos de esquerda e sociedade civil organizada em geral, contribuíram - e ainda 

contribuem - de forma significativa para a inclusão de aspectos relativos à democratização da 

educação e da gestão democrática, como conquistada e preconizada pela Constituição Federal 

de 1988. Esse marco ressalta o olhar do Estado para as condições de permanência dos 

estudantes, em todos os níveis educacionais.  

Deste modo, mesmo que ainda sob contexto de fragmentação da assistência estudantil 

nacional - considerando os esforços de unificação, como os realizados pela FONAPRACE -, os 
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serviços e programas voltados para a permanência universitária ganham forma (KOVALSKI, 

2012), mesmo diante da citada conjuntura - de fragmentação e relações clientelistas -, na medida 

que estas ações se consolidam, elas se unem e dão características as primeiras políticas 

institucionais que, para de fato se estabelecerem, passaram por outros processos, como a 

normatização, editais e regulamentos, e construção de uma estrutura para comportar tal política 

- processo de constituição da PAE que foi caracterizada por pressões sociais exercidas 

principalmente pelo movimento estudantil em cada localidade.   

 

2.1 Criação das políticas institucionais e o PNAES 

 A partir do contexto de dificuldades para o reconhecimento estatal da assistência 

estudantil no país e o (re)ascendente debate da permanência universitária entre as universidades 

e no interior das instituições, porém, também de forma isolada em cada localidade pela 

emergente necessidade de oferecer respostas às demandas sociais que imperam nas 

universidades, articuladas com as expressões de desigualdade brasileira, as políticas 

institucionais ganharam seus primeiros passos, porém de formas específicas a cada processo de 

conquista, região, disputa de interesses da comunidade e tempo de consolidação das próprias 

instituições - esses determinantes serão explorados nos itens subsequente. 

 O questionamento a respeito da existência de políticas de assistência estudantil com 

características diferentes entre as UFs hoje no Brasil, a partir de seus processos singulares de 

consolidação, é relevante e se intensifica na medida em que se é encontrado na literatura desta 

área uma quantidade considerável de produções acadêmicas relativas à permanência 

universitária, sobretudo nos estudos de casos11, em que procuram identificar as particularidades 

das experiências em cada instituição. De forma paralela, o citado contexto acadêmico revela 

                                                
11 A autora Batista (2019), em sua tese de doutorado, realizou um excelente levantamento das 
dissertações, teses, artigos em periódicos ou anais de eventos que abordam a Assistência Estudantil 
pós PNAES, em que está presente uma vasta produção de estudos de casos. 
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que, para compreender profundamente cada política em cada instituição, é preciso um estudo 

específico capaz de revelar os múltiplos determinantes que estão presentes em cada localidade 

e que, por sua vez, caracterizam o formato destas políticas. 

 Porém, o intuito desta presente dissertação não é realizar uma revisão de literatura de 

cada caso, mas sim identificar as principais características destas políticas institucionais, 

considerando as determinações que moldam essas experiências, no objetivo de verificar se há 

ou não múltiplas configurações de assistência estudantil no Brasil. 

 Feita a devida observação a respeito das possibilidades e limites deste trabalho, é 

possível prosseguir na reflexão pós descentralização das ações de permanência universitária e, 

deste modo, no início da consolidação das primeiras políticas institucionais de assistência 

estudantil. 

 Entretanto, antes de prosseguir com a referida reflexão, pontua-se a concepção do termo 

“política” adotada por esse estudo. Não distante, considerando o debate realizado pela 

fundamentação teórica do primeiro e segundo capítulo, este conceito deve estar articulado com 

a sociedade e os direitos sociais. Assim, segundo Boschetti: 

 
É fundamental reconhecer que as políticas sociais têm um papel imprescindível na 

consolidação do Estado democrático de direito e que, para exercer essa função, como 

seu objetivo primeiro, devem ser entendidas e avaliadas como um conjunto de 

programas, projetos e ações que devem universalizar direitos (BOSCHETTI. I., 2009) 

 

 Nesse sentido, os programas e, no caso das estratégias de assistência estudantil, os 

serviços, compõem as principais ações que constituem as citadas políticas perante a promoção 

de permanência universitária. Não suficiente, esses programas e serviços são inspirados em 

alguns elementos que demarcam a trajetória desta própria política, como veremos a seguir. 

Logo, destaca-se que alguns anos após a extinção da DAE, ocorre em âmbito das 

universidades federais o REUNI, em 2007, que, por sua vez, modifica o modelo de universidade 

pública no país, bem como, impulsiona novas demandas para as estruturas destas instituições, 
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como foi visto anteriormente. Em sequência, após a pressão e estudos do FONAPRACE, 1997 

a 2004, tais esforços foram usados para fundamentar a construção do PNAES de 2008, porém 

somente em 2010 o PNAES transformou-se em um decreto federal, pelo governo Lula (Partido 

dos Trabalhadores).  

 

Por meio de encontros regionais e nacionais, foram gerados documentos onde tais 

preocupações eram expostas, visando à permanência dos estudantes nas 

universidades, dentro de condições mínimas necessárias ao ensino de boa qualidade. 

Nos vários documentos gerados, sempre houve a insistência da necessidade de 

definição de políticas de ação, por parte do MEC, que atendessem as posições 

defendidas pelos Pró-Reitores. (FONAPRACE, 2001).  

 

 Assim, o PNAES ecoa no Brasil ao estabelecer diretrizes e parâmetros da assistência 

estudantil para todas as UFs, incluindo a criação de uma fonte de financiamento, o que 

possibilita um direcionamento às instituições do país. Não obstante, o então decreto dispõe 

áreas como referencial para as ações das políticas institucionais que, nas palavras de Imperatori 

(2017), visa “garantir um padrão de proteção social amplo” aos discentes do ensino superior 

pois abrange diversos aspectos setoriais em uma única experiência com objetivo de 

permanência universitária: 

Art. 2º [...] 

Parágrafo único. Compreendem-se como ações de assistência estudantil iniciativas 

desenvolvidas nas seguintes áreas: 

I — Moradia estudantil;  

II — Alimentação; 

III — Transporte; 
IV — Assistência à saúde;  
V — Inclusão digital; 

VI — Cultura; 

VII — Esporte;  

VIII — Creche; e 

IX — Apoio pedagógico (BRASIL, 2010). 

 

Embora o PNAES seja de âmbito nacional, englobando toda a rede de universidades 

federais, é importante ressaltar que seu papel restringe ao âmbito de orientar e apoiar as 

instituições, as ações de permanência universitária, agora configuradas em políticas 
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institucionais de assistência estudantil, continuam sob responsabilidade e autonomia de cada 

UF, conforme suas demandas, particularidades locais e especificidades regionais. 

Essa descentralização da AE, com o atual suporte do PNAES, endossam as ações de 

permanência universitária para responder à crescente demanda decorrente da desigualdade 

social que assola o Brasil. Batista (2019) pondera esse contexto em: 

 

Pois, diante da situação socioeconômica e educacional que enfrenta o país e, que reflete 

nas IFES, tem-se cada vez mais a presença dessa parcela da sociedade demandando aos 

programas e serviços de assistência estudantil o que vem de certa forma, possibilitando 

contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e, consequentemente, para 

reduzir a retenção e evasão escolar (BATISTA, 2019). 

 

Deste modo, visando cumprir os objetivos acima citados, diante do histórico que 

caracteriza a AS no Brasil e, consequentemente demarca a trajetória da constituição das 

primeiras políticas institucionais, as universidades (re)configuram suas ações para adequar ao 

movimento da realidade que, por sua vez, é expressada principalmente pela expansão 

quantitativa dos usuários e aumento quanti e qualitativo das demandas emanadas das 

diferentes realidades que agora acessam à universidade.  

Com isto, abre-se questionamentos sobre o seguinte aspecto: a premissa de que há 

diferentes composição de políticas de assistência estudantil entre as universidades federais 

hoje é verdadeira? A hipótese de que existam elementos que possibilitam essa diversificação 

é algo factível? - pergunta a ser respondida pelos próximos itens.  

 

2.2 Diversidade de configurações das políticas 

 A assistência estudantil no Brasil se transformou e adquiriu suas características através 

do seu processo histórico que, por sua vez, constituiu fundamentos da permanência universitária 

para os dias atuais - como foi possível observar no andamento das argumentações que 

antecederam esse item. É neste processo que as políticas institucionais são criadas, através de 
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diversas mediações, como a FONAPRACE, organizações da sociedade e, principalmente, dos 

próprios estudantes. 

 
Ao final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, o tema da assistência estudantil 

começou a estruturar-se de forma mais sistemática em algumas IFES, devido, 
sobretudo, a elaborações e reivindicações da União Nacional dos Estudantes – UNE. 

A UNE defende fervorosamente a reforma universitária e, no seu interior, a pauta da 

assistência estudantil emergiu como uma das principais bandeiras de luta dos 

estudantes. (NASCIMENTO, 2014, p. 91)  

 

 Com isto, não apenas os debates da comunidade em geral foram proliferados e 

amadurecidos, mas o referido movimento envolveu o conjunto de normas institucionais que 

essa comunidade está inserida, sobretudo às normativas universitárias. As UFs, nesse sentido, 

tiveram seus próprios direcionamentos, a partir de determinantes/elementos locais, para 

formular suas políticas.  

 
Com o amadurecimento da temática da assistência estudantil e a consequente 

estruturação, no interior das IFES, de programas de alimentação, bolsas e moradia 

universitária, novas organizações estudantis foram sendo criadas para a defesa da 

ampliação das condições de acesso e permanência dos estudantes na universidade 

pública. Tivemos, inclusive, a organização política dos próprios usuários da 

assistência em torno de iniciativas como o Movimento de Casas de Estudantes/MCE 

(NASCIMENTO, 2014, p. 92). 

 

 Com o PNAES, houve maior apoio no sentido do fortalecimento dessas políticas que já 

existiam12, deste modo, as normativas institucionais ganham maiores proporções e as 

configurações das políticas institucionais se consolidam. Embora as UFs estejam alicerçadas 

sobre os mesmos direcionamentos e suportes nacionais, as políticas de assistência estudantil, 

nessa conjuntura histórica, assumem múltiplas configurações com diferentes programas, 

cobertura, valores, critérios e modalidades - a ser evidenciadas no terceiro capítulo.  

É neste enredo que outros elementos - que por sua vez irão influenciar na diferenciação 

de um desenho de política para o outro - são incorporados, a exemplo: estrutura física, humana 

                                                
12 Políticas que já existiam nas universidades daquela época, com a criação de novas UFs, 
consequentemente novas políticas institucionais de assistência estudantil foram criadas.  
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e/ou financeira que suporte a política a longo prazo, como moradias estudantis/casas do 

estudante, fontes de recursos próprias desassociadas do PNAES, restaurantes universitários e 

políticas de apoio à alimentação, e/ou campus organizado com vias próprias e 

escolas/faculdades/institutos/laboratórios em localizações planejadas - em vistas a facilitar a 

mobilidade do discente sem grandes custos, tempo ou dificuldade -, entre diversas outras 

possibilidades. 

Não suficiente, para o acesso a estas ações, têm-se processos seletivos caracterizados 

por critérios fiscalizatório e restritivos, contrastando com outras possibilidades de seleção, em 

exemplos: editais de fluxo contínuo e editais temporários; edital com limites de vagas e edital 

independente de vagas; UFs que adotam um ou vários critérios de permanência nas ações - 

condicionalidade - como: reprovação por frequência, rendimento insatisfatório ou sanção 

disciplinar - essa relação será explorada no terceiro capítulo, através da pesquisa documental 

em todas as federais.  

As universidades, portanto, mediadas entre a relação de autonomia e controle público, 

moldam a configuração de suas políticas institucionais de assistência estudantil e 

regulamentam suas ações - produzindo características específicas para cada experiência - que, 

por sua vez, são impulsionadas e alicerçadas por um conjunto de elementos, como: (1) 

elementos históricos institucionais, como a acumulação de recursos físicos e consolidação de 

tradições dos movimentos sociais voltadas à luta e defesa da permanência universitária; (2) 

elementos de gestão e administração institucional/acadêmica, que trata sobre a visão política, 

estrutura da gestão universitária e colegiados decisórios e, por fim; (3) elementos de regulação 

federal acerca do condicionamento orçamentário/financeiro da PAE e das UFs. 

 

2.2.1 Elementos institucionais: recursos e a intervenção estudantil 

 Através dos itens anteriores, foi possível identificar elementos gerais que caracterizam 
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a assistência estudantil brasileira, como: a trajetória do ensino superior público brasileiro - 

em suas relações de expansão, inclusão, transformação e reconceituação - e o histórico da 

assistência estudantil - manifestações sociais, reconhecimento estatal e institucionalização 

das políticas. 

 A partir disso, no presente ponto argumentativo dessa dissertação, abre-se 

possibilidade para destacar elementos específicos que aprofundam a compreensão da 

hipótese de diversificação das configurações destas políticas, em especial: os principais 

fatores e condições que contribuem para essa variação. 

 É nesse contexto que se torna pertinente considerar os elementos históricos de cada 

instituição, porém, para uma investigação profunda a respeito de cada caso seria preciso um 

estudo específico de cada instituição, o que não é o foco desta dissertação, entretanto, 

podemos nos basear pela literatura da área que conta com um arsenal considerável neste 

recorte, com os estudos de caso, portanto, no presente estudo será ressaltado, de modo geral, 

o referido cenário - a partir da citada fundamentação.  

 Deste modo, para correlacionar as condições materiais adquiridas historicamente pelas 

universidades com a PAE, Alves (2010) destaca o exemplo da Universidade Federal do 

Tocantins (UFT), onde a primeira ação de permanência estudantil surgiu em função da 

carência de servidores, oferecendo bolsas aos estudantes em troca de serviços 

administrativos13. Segundo o autor, a ação paulatinamente se tornou uma política, 

reconfigurando seu sentido ético e político - baseado pelo PNAES - quando a UFT enfim 

instituiu sua Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.  

 Vargas (2008), por sua vez, problematiza a existência de uma política pública sobre a 

                                                
13 Vale destacar a crítica perante a essa configuração de ação, “a maior parte das bolsas ditas de 
“Permanência” constitui-se em modalidades de trabalho pelos estudantes, e não em programas de 
assistência” (LEITE, 2012), ressaltando uma divergência de perspectivas.  
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assistência estudantil em nível federal14 e, frente a isso, destaca a realidade da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) que, por sua vez, criou uma fundação - Fundação Mendes 

Pimentel (FUMP) - para gerenciar a assistência estudantil na instituição.  

 Já Gonçalves (2011), ao pesquisar sobre a concepção que os discentes têm da PAE na 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), destaca que a maioria dos estudantes caracteriza a 

assistência estudantil como uma “ajuda” ou “favor”. Entre as respostas do corpo discente, 

poucos responderam como “dever do Estado” ou “direito social”. 

 Na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Fernandes (2012) pontua a insuficiência 

de estrutura de recursos humanos para consolidar a PAE institucionalmente. Ao refletir sobre 

recursos, Silveira (2012) - ao analisar um conjunto de 12 instituições - destaca que a maioria 

destas UFs estudadas não possuem moradias universitárias, ressaltando a dificuldade 

institucional de constituir novos prédios para esse fim. 

 Magalhães (2013) pontua o contexto da PAE na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), ao destacar que as ações realizadas por este âmbito - da assistência - na 

localidade, apresenta-se em grande importância para a permanência dos estudantes em 

condição de desigualdade. Porém, há necessidade de expansão desses serviços.  

 Em outro exemplo, Gazotto (2014) e Santos (2019) refletem sobre a Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) ao que tange a identificação e acompanhamento - 

nesta ordem - da PAE nessa localidade. Foi identificado pelos autores que, ao decorrer dos 

anos, novas ações foram incorporadas na política institucional devido a mobilização discente, 

como o restaurante universitário, entretanto, sob valores desproporcionais à realidade 

estudantil e de outras universidades - R$ 8,80 para estudantes de graduação em 2016/7.  

 Porém, a partir da organização discente na UFTM, Santos (2019) destaca que houve 

diversas conquistas na PAE local. Com o RU inaugurado em 2015, após uma ocupação 

                                                
14 Como salientado, o PNAES não se constitui como uma política pública, pois o mesmo é um “plano” 
que tem a finalidade de apoiar/subsidiar as políticas institucionais.  
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estudantil em 2017, o restaurante teve uma diminuição no seu valor (indo para R$ 5,44), 

porém, ainda de forma positiva, sem o mesmo decréscimo no valor do “auxílio alimentação” 

- que nessa UF é ofertada em concomitância com o RU e tinha seu valor baseado na referência 

do preço do restaurante - agora é repassado aos estudantes R$ 7,84, duas vezes por dia letivo, 

em dinheiro. 

Nessa temática, Leite (2012) faz uma importante problematização a respeito dos 

restaurantes universitários, ao denunciar o movimento ideológico de pseudo inovação das 

formas de garantir permanência ao discente, que reconfiguram esse serviço dentro das 

políticas institucionais de assistência estudantil das UFs: 

 

A “implantação” de Restaurantes Universitários (os antigos “bandejões”), por 

exemplo, não é novidade alguma. Na verdade, trata-se de vender gato velhíssimo 

como lebre nova para quem entra hoje, na universidade, desconhecendo que, em um 

passado não muito remoto, na quase totalidade das universidades públicas 

brasileiras, era essa a regra. Mas falta ainda perceber que esses “novos bandejões” 

serão completamente terceirizados, o que, no mínimo, não só irá tirar o emprego de 
muitos concursados remanescentes (a exemplo dos copeiros, cargo que vem sendo 

extinto desde FHC), como também inviabilizar diversos prováveis campos de 

estágio (em áreas como Nutrição, Administração, Engenharia de Produção etc.) 

(LEITE, 2012, destaque nosso). 

 

 Percebe-se, através desses exemplos de PAEs, elementos que viabilizam uma 

diversificação em configurações destas políticas entre as universidades federais. Neste 

recorte, compreende-se que os recursos institucionais (sejam humanos ou materiais) moldam 

a constituição da permanência universitária, do mesmo modo que a presença estudantil - e 

sua percepção sobre a política institucional - reconfiguram essa estrutura. 

 Esses elementos são essenciais para esta pesquisa, pois permite visualizar as condições 

históricas, materiais e sociais que constituem esses serviços e programas - que juntas 

configuram uma política local. Logo, evita-se compreensões de que esse cenário foi/é 

constituído de forma “natural”, sem o devido destaque para os múltiplos determinantes 

tratados ao longo deste capítulo. 
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Percebe-se, também, que determinados recursos já existem e em outras instituições isto 

ainda não é uma realidade - moradia e RU são exemplos clássicos. Entretanto, através dessas 

passagens, torna-se visível que somente a presença dessas estratégias de permanência 

universitária não garantirá, de fato, o direito estudantil, tendo em vista a necessidade de 

ampliação quanti e qualitativamente de específicas estruturas.  

E nesse cenário, por esse item contextualizado, surge um questionamento em relação 

as configurações destas políticas nas UFs, perante aos recursos materiais e humanos 

disponíveis, como: existe diferenciação entre as PAEs, considerando a possível acumulação 

de recursos históricos entre as instituições antigas e novas? - provocação a ser refletida na 

conclusão, a partir dos dados disponibilizados no terceiro capítulo. 

 

2.2.2 Elementos de administração/gestão 

 A palavra administração no dicionário remete a ação, tendência ou capacidade de 

definir direção e gerir recursos. Para Paro (2006), o significado deste termo “[...] é a utilização 

racional de recursos para a realização de fins determinados”. Pela definição e atribuição 

genérica, o termo é aplicado em diferentes âmbitos, inclusive no setor público.  

 É nesse contexto, portanto, que se vale ressaltar a autonomia universitária disposta pelo 

artigo 206 na vigente Constituição Federal “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). 

 Não distante, a partir do trecho acima, fica evidente as proporções e limites que a 

autonomia universitária brasileira se apresenta, logo, diferente de conceitos como 

independência ou soberania, a autonomia citada é restrita ao exercício de suas atribuições 

definidas por lei, deste modo, a criação das suas próprias normas e políticas devem seguir o 

cumprimento de suas finalidades sociais, políticas e jurídicas (DURHAM, 2003). Em outras 
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palavras, não exclui formas de controle por parte do poder público. 

São exemplos de instrumentos de controle público a própria Constituição Federal de 

1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Assistência 

Estudantil - ao referir os recursos que estes podem oferecer. 

 Deste modo, a administração nas universidades federais se apresenta diante de uma 

estrutura de relativa autonomia para criar e gerir ações institucionais a partir dos interesses e 

forças políticas que existem nesta instituição. Assim, calcadas nestas perspectivas, as 

universidades consolidam seus próprios organogramas de modo a distribuir e destacar 

funções administrativas que, por sua vez, irão planejar e executar as ações institucionais.  

São exemplos desse fenômeno a criação de pró-reitorias específicas para as políticas 

de assistência estudantil em algumas universidades que, por sua vez, pode ser lido como uma 

forma de prioridade institucional para a dimensão de permanência universitária dessas UFs, 

tendo em vista que essa condição administrativa permite maior autonomia e controle das 

ações a ela responsabilizada. Condição administrativa que, por outro lado, não está presente 

em todas as federais. 

 Em concomitância, essas ações que compõem as PAEs ganham proporções internas na 

medida que os interesses e forças presentes nestas instituições as tencionam, ou seja, a partir 

dos tensionamentos da sociedade e da crescente demanda por permanência, as ações passam 

por um processo de consolidação institucional e se transformam em programas - sobre um 

tema específico, como os auxílios financeiros - e serviços - como o RU e moradia 

universitária, com isso, estabelecendo a assistência estudantil como uma política 

institucional.  

 Essas citadas forças que, por sua vez, se originam da intervenção dos estudantes - como 

visto no item anterior - assim como de outros setores da sociedade, como é o exemplo da 

FONAPRACE, pressionam as universidades por uma atenção administrativa especial para as 
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políticas que promovam a permanência estudantil.  

Assim, em 2008, no documento intitulado “Plano Nacional de Assistência Estudantil” 

- que teve como intuito de direcionar as políticas institucionais e, depois, em 2010, 

transformou-se no PNAES, expressava com um dos objetivos: “viabilizar por meio das IFES 

uma estrutura organizacional, em nível de Pró-Reitoria com as finalidades específicas de 

definir e gerenciar os programas e projetos de assistência estudantil” (FONAPRACE, 2008). 

 Não diferente, porém neste enredo, que os programas e serviços - que constituem as 

políticas institucionais - se apresentam em características diferentes entre outras experiências 

de outras universidades, pois os elementos que oportunizam tal condição administrativa - que 

por sua vez caracterizam as PAEs - apresentam motivações, demandas e forças diferentes - 

através dos interesses de gestão institucional e das pressões sociais exercidas em cada 

localidade. 

Assim, diante a este cenário, as universidades - sobre a estrutura de relativa autonomia 

e controle público - gestam suas atividades e desenvolvem sua administração interna, isto 

inclui as políticas institucionais de assistência estudantil. Para tanto, as UFs criam espaços 

normativos para gestar essa política e suas respectivas ações, no interior de seus 

organogramas - como as pró-reitorias.  

 Deste modo, fica evidenciado que a gestão é um elemento com potencialidade de dar 

características às configurações das PAEs, pois como observado no item anterior, os recursos 

institucionais adquiridos historicamente são elementos significativos para a diferenciação das 

políticas, logo, o espaço administrativo que gesta tais recursos também se apresentará como 

um elemento caracterizador.   

 Neste sentido, com o objetivo de conceituar a especificidade do papel da administração 

na referida relação, é preciso destacar que a gestão perpassa por elementos políticos e sociais 

e, deste modo, vai para além da mera operacionalização da política. 
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Assim, ainda que a gestão se utilizar dos aparatos legais para exercer suas atividades, 

ou seja, se fundamenta em regulamentos fixos, esse processo não a exime de mediações com 

“perspectivas políticas e ideológicas inspiradas em manter ou superar a ordem societária, e a 

qual projeto de sociedade que se almeja” (GURGEL e SOUZA FILHO, 2018). 

Deste modo, é fundamental destacar que na atual estrutura política mundial, de acordo 

com Paro (2000), o conceito de gestão está orientado através de uma perspectiva hegemônica 

de manutenção da ordem societária vigente, em outras palavras, a “[...] administração tem 

servido historicamente como instrumento nas mãos da classe dominante para manter o status 

quo e perpetuar ou prolongar ao máximo seu domínio” (PARO, 2000). 

Percebe-se, portanto, que a gestão nada tem de neutra ou simplesmente operacional. 

A administração está determinada em posicionamentos políticos, direcionamentos 

fundamentados em projetos de sociedade e de classe social. 

Apesar da tendência histórica da administração voltada para a dominação de classe, 

como visto acima, o autor destaca que a recusa/negação da gestão pode ser tão prejudicial 

quanto aceitá-la na sua atual configuração, pois, deste modo, a classe dominada estaria 

cedendo aos interesses da dominante, logo, a apropriação da gestão na perspectiva de 

mudança do status quo pode se tornar uma ferramenta de emancipação através da 

administração - que por sua vez é uma construção humana coletiva.  

 

A este respeito, não há porque não aproveitar, da administração existente hoje, 

aqueles componentes que, sem comprometer os objetivos democráticos e de 

emancipação das classes dominadas, representem um avanço técnico capaz de 

auxiliar o homem na consecução de seus propósitos. Parece razoável que, na luta 

pela emancipação da classe trabalhadora, se deva utilizar não apenas as técnicas e 
métodos administrativos desenvolvidos 26 especificamente para esse fim, mas 

também todos aqueles que existam e que representem uma contribuição técnica útil 

para tal propósito de emancipação. (...) afinal, numa sociedade verdadeiramente 

democrática, em que a prioridade é o homem vivendo em colaboração recíproca, 

sem as marcas da dominação característica da sociedade de classe, continuará 

havendo, e certamente em maior medida, a necessidade da utilização racional dos 

recursos com vistas à realização de fins (PARO, 2000, p. 78).  
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É nesse âmbito que a atenção para a gestão pública é ressaltada. Quando se 

compreende as políticas públicas, em especial a PAE, como consequências de um processo 

de lutas sociais e de um processo administrativo/político, abre-se o questionamento da 

perspectiva política que essas ações vêm tomando.  

Mais específico para o tema desta dissertação - principalmente para o presente ponto 

argumentativo -, questiona-se como a administração/gestão das UFs influi na configuração 

das políticas, pois como vimos anteriormente, este é um elemento caracterizante da política 

e, de acordo com o presente referencial teórico, a gestão atribui perspectiva política nas suas 

ações, ou seja, nas políticas de assistência estudantil. 

Deste modo, na análise da gestão pública, Gurgel e Souza Filho (2018) ressaltam a 

contribuição da burocracia como elemento central que configura as políticas públicas na 

promoção dos direitos sociais, em âmbito da administração. Isto porque, na perspectiva dos 

citados dos autores, a burocracia nada tem a ver com a dificuldade de acesso, ações 

desnecessárias ou como processo moroso - para isto os autores conceituam como 

“burocratização”. Na realidade, essas características atribuídas à burocracia fazem parte das 

forças políticas que promovem ataques ao Estado com o intuito de flexibilizar e enfraquecer 

as regulamentações sociais - como as políticas públicas e os direitos sociais.  

Para Gurgel e Souza Filho (2018), a relação entre a burocracia e a gestão define três 

principais perspectivas de administração que dão o direcionamento dos recursos 

institucionais - para nossa pesquisa, essa reflexão se estende para os critérios e normativas 

das próprias PAEs. São elas:  

(1) Pós-burocrático, quando assume que a burocracia não é mais necessária e é 

ultrapassada, a acusam de ser um atraso para o progresso por ser muito rígida. Nessa 

perspectiva há uma fraca clareza das diretrizes estruturais, há instabilidade na garantia dos 

direitos - podemos refletir essa perspectiva com a PAE ao ponderar o PNAES hoje como um 
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decreto, e não uma lei que a eleve como status de política pública, logo, há uma fragilidade 

nessa estrutura burocrática que permite que o PNAES seja extinto apenas pela decisão de um 

governo.  

 (2) De forma oposta, há a perspectiva de gestão que usa da burocracia exacerbada como 

um meio de dificultar o acesso, seja através de inúmeros procedimentos ou da linguagem 

rebuscada e impopular - a “burocratização”. Essa estratégia visa regular seus processos de 

forma que atenda aos interesses que sejam convenientes àquele ideal que segue o 

gestor/administrador - pode-se fazer o paralelo com a PAE ao refletir, por exemplo, os editais 

mais rígidos ou com linguagem imprópria para o meio e a dificuldade de acesso às informações 

através dos portais das instituições.  

Nesse enredo, em questão de editais, Santos (2019) destaca o edital do programa de 

auxílios financeiros da UFTM como um elemento contrário ao movimento de burocratização, 

em que, por ser fluxo contínuo, permite maior oportunidade de acesso ao reduzir processos de 

seleção - como tempo limitado para inscrição nesses programas. Por outro lado, em questão 

de dificuldade de acesso à informação - para além do uso de linguagem impopular -, tem-se 

possíveis barreiras na publicidade de informações das referidas políticas, quando os meios 

para tal divulgação - como os sites oficiais - estão desatualizados ou desorganizados. 

 (3) A terceira e última possível perspectiva da administração que urge em relação à 

burocracia é a patrimonial. Pautada sobre relações clientelistas, esse tipo de gestão se utiliza 

das possíveis fragilidades da burocracia (a ausência de regulamentações, por exemplo) para 

estabelecerem concepções paternalistas a partir dos serviços públicos, para autopromoção ou 

favores políticos/pessoais. A relação disto com a PAE é histórica, como afirma Imperatori 

(2017), com o fim da DAE essa perspectiva de gestão é predominante nas ações de 

permanência universitária, essa característica marca as origens das políticas institucionais de 

assistência estudantil. Essa concepção histórica sobre gestão da PAE é compartilhada com 
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outro autor, como podemos ver: 

 

A assistência desenvolvida na universidade, do ponto de vista de sua implementação 

técnica, expressa, por um lado, o descaso com a área social e revela-se, por outro, 

enquanto um campo onde prevalecem concepções paternalistas e clientelistas, 

traduzidas em práticas de ajuda e no uso indevido dos recursos públicos disponíveis 

(Barbosa, 2009). 

 

Logo, percebe-se que a relação da gestão institucional para com os assuntos estudantis 

tem grande relevância ao que tange as configurações das PAEs. Diante da exposição, 

compreende que a administração perpassa por valores políticos, que desenham o 

direcionamento das ações institucionais. Porém, no interior das UFs há ainda outros elementos 

que tange a gestão, isto porque os processos decisórios das universidades públicas extrapolam 

as decisões individuais dos gestores, pois há uma particularidade administrativa: a existência 

dos conselhos superiores/universitários.  

A LDB (1996) estabelece a exigência de órgãos colegiados deliberativos nas instituições 

de ensino superior, através do artigo 56 do capítulo IV. A finalidade indicada pela legislação é 

de obedecer aos “princípios da gestão democrática” e assegurar a participação dos “segmentos 

da comunidade institucional, local e regional” (BRASIL, 1996).  

Esses órgãos colegiados deliberativos correspondem aos conselhos universitários, como 

pode-se observar através dos portais online de algumas UFs ao caracterizar esses espaços, como 

verifica-se a seguir: 

 

● “Representação colegiada de ordem superior, designada a propor, deliberar e apreciar 

recursos, em suas instâncias e matérias pertinentes, sobre questões relativas ao ensino, 

à extensão, às atividades administrativas, financeiras e ao desenvolvimento social.” 

(UFTM, [2020]).  

● O Conselho Universitário é presidido pelo Reitor e é o órgão superior de consulta e 
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deliberação em matéria administrativa disciplinar e instância final de recurso (UFRR, 

[2020]) 

● O Conselho Universitário é o órgão superior deliberativo e consultivo em matéria de 

política universitária e administrativa, financeira e de planejamento, de supervisão de 

ensino, da pesquisa e da extensão (UNIVASF, [2020])  

 

Entre outros exemplos - presentes em cada uma das 63 UFs - que exemplificam a 

caracterização desse espaço e destacam a importância perante a administração das 

universidades públicas, segundo Klein, Pizzio e Rodrigues (2018) “ pode-se dizer que ela [o 

processo histórico das UFs e a criação dos Conselhos] resulta de um processo de afastamento 

das relações com o governo federal, possibilitando maior autonomia universitária, enquanto se 

aproxima de uma tendência à centralização nas relações internas.”. Não diferente, Peixoto 

(2007) qualifica os conselhos superiores como um movimento que reforça as relações 

democráticas no interior da comunidade universitária, coadunando com os objetivos da 

legislação citada. 

Na assistência estudantil, os conselhos de assuntos estudantis é o órgão consultivo das 

PAEs, esse espaço é encarregado de propor princípios e diretrizes da política institucional de 

assuntos estudantis, bem como, realizar o acompanhamento das ações e programas 

desenvolvidos em âmbito da permanência universitária - de forma colegiada, com a presença 

de representante das categorias da comunidade acadêmica. 

Entretanto, há determinantes na configuração dos conselhos que ressalta uma limitação 

perante o conceito de democracia ou, em outro termo, um limitante à participação social nas 

UFs. No trecho em que a LDB discorre sobre os órgãos colegiados, a legislação também limita 

a participação dos usuários - estudantes - de modo que seja inferior a outras categorias presentes 

nas universidades brasileiras, ao atribuir 70% das cadeiras aos docentes, restando 15% para 
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técnicos administrativos (TA) e 15% para os discentes das UFs.  

Apesar desses representantes (docentes, discentes e TA) serem eleitos pelos próprios 

membros de cada segmento - aspecto sem dúvidas relevante para preservar a autonomia de cada 

grupo - esse fato não garante a real igualdade de participação no interior dos conselhos. Para 

Santos (2019), ao refletir sobre os conselhos universitários, pontua que garantir cadeiras não é 

o mesmo que garantir voz, sobretudo quando se trata de uma relação desigual de votos. 

Com isto, para o mesmo autor, quando os discentes percebem que sua participação na 

universidade - diante dos órgãos normativos e administrativos que compõem essas UFs - não é 

efetiva ao ponto de terem suas demandas ouvidas e sanadas - como a permanência estudantil, 

vide no item anterior -, esse grupo se manifesta a partir do movimento estudantil, por meio de 

greves, ocupações, expressões artísticas, entre outros meios, consolidando sua participação na 

universidade e na sociedade de maneira informal - fora dos limitados aparatos administrativos. 

 Não obstante, esta estrutura de conselho está presente em todas as instituições, pois 

rege a uma exigência federal, a LDB. Entretanto, o modo de organização desses espaços 

difere em cada instituição, inclusive em quantidade colegiados. Os autores Klein, Pizzio e 

Rodrigues (2018) faz uma análise dos conselhos de em doze universidades no amazonas e no 

entorno, disso relatam que: 

 

As 12 universidades pesquisadas apresentaram um mínimo de duas e o máximo de 

quatro instâncias de deliberação, sendo que o Conselho Universitário constitui a 

esfera máxima de deliberação em todos os casos. Os outros conselhos tendem a se 

definir por área de atuação e encontram-se no mesmo nível hierárquico, sem 

interferir nos demais [...] nesse sentido, é possível compreender que, ainda que essa 

participação na deliberação universitária ocorra de forma distinta em cada 
instituição, para cada categoria ela cria novos centros de poder, alterando as relações 

e as dinâmicas institucionais (KLEIN, PIZZIO e RODRIGUES, 2018). 

 

 É nesse bojo, de conselhos divididos por áreas de atuação, que se insere os órgãos 

colegiados deliberativos/consultivos da assistência estudantil institucionalmente. Esses 

conselhos seguem os mesmos princípios das demais, tanto em termos de responsabilidades, 
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atribuições e configurações. Entretanto, por serem espaços subordinados ao conselho geral, 

não necessariamente suas existências são obrigatórias. 

Não distante, é válido ressaltar que mesmo quando a gestão ocorre em âmbitos 

colegiados, através de conselhos, as perspectivas de administração - vistas no início deste item 

- são pertinentes, pois as características pós-burocrática, burocracia exacerbada ou patrimonial 

ainda pode estar presente, mesmo que se trate de um grupo democraticamente eleito.  

Assim, para efeitos do objetivo desta dissertação, o destaque a respeito da existência 

de conselhos - a partir das características acima expostas -, é importante pois, conforme Olsen 

e Maassen (2007) é nesse tipo de estrutura que é oportunizada - de forma institucional - a 

manifestação de uma diversidade de vozes que expressam as diferenças que, por sua vez, são 

elementos imprescindíveis para a manifestação da democracia e das ações que discorrem dessa 

citada relação. Não diferente, os autores enfatizam ainda que é em razão dessa relação que as 

políticas e ações das UFs se estabelecem, por meio da tensão e resposta às demandas dos 

diferentes segmentos internos da instituição, oportunizadas por um espaço institucional - ou 

por vezes “informal” - de expressão (OLSEN; MAASSEN, 2007). 

 Por fim, os argumentos e considerações realizadas por esse item remetem, de modo 

articulado, às discussões realizadas nesta dissertação até o momento: O direito à educação 

superior, a trajetória das UFs, o histórico das ações de permanência universitária até a 

constituição das primeiras políticas de assistência estudantil e como essas políticas se 

diferenciam uma das outras através de elementos gerais que podem ser observadas em comum: 

recursos institucionais e intervenção estudantil (item 1), gestão/administração institucional (o 

presente item) e, enfim, os elementos orçamentários - próximo e último item do presente 

capítulo. 

 Assim, é diante destas reflexões sobre gestão e administração institucional que se 

levanta questionamentos perante as configurações das políticas institucionais de assistência 
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estudantil nas universidades federais: As PAEs nas UFs apresentam elementos que garantem 

maior institucionalização desta política, como pró-reitorias e conselhos? É possível afirmar 

que estes elementos de administração (pró-reitorias e conselhos) têm associação direta com 

as características das configurações das PAEs? 

 

2.2.3 Elementos de regulação orçamentária 

 Entre os principais elementos que distinguem as configurações das PAEs no interior 

da rede federal de universidades, como os recursos institucionais, intervenção estudantil e 

gestão/administração, temos as políticas de governo que refletem impactos para o 

financiamento da assistência estudantil nacional - tendo em vista o PNAES um dos principais 

meios de apoio às políticas institucionais.  

 Conforme o § 2º do Artigo 3º da PN/MEC nº 39/2007, “os recursos para o PNAES 

serão repassados às instituições de educação superior, que deverão implementar as ações de 

assistência estudantil” (BRASIL, 2007). Porém, o uso desses recursos financeiros tem uma 

clara limitação: deve ser usada aos estudantes que foram “prioritariamente selecionados por 

critérios socioeconômicos [...] com o recorte de renda familiar per capita de até um salário 

mínimo e meio” (BRASIL, 2007). Logo, qualquer ação mais abrangente - que atenda a todos, 

independente da condição de vulnerabilidade ou de processos seletivos - não pode ser a 

prioridade das ações financiadas pelo PNAES. 

 Esse cenário impõe responsabilidades aos espaços decisórios institucionais, o uso dos 

recursos institucionais são (re)acionados para responder aos interesses e demandas da 

sociedade - manifestadas pelas intervenções estudantis, como visto nos itens anteriores - em 

função da ampliação quantitativa e qualitativamente das PAEs. 

 Esse movimento de fortalecimento da PAE pode ser exemplificado por meio do 

seguinte posicionamento: 
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Por isso, é necessário não perder de vista que uma política de assistência ao estudante 

não pode se limitar a criar e executar mecanismos destinados à população de baixa 

renda; ela deve, também, se preocupar com princípios de atendimento universal 

(LEITE, 2012). 

 

 Os núcleos de saúde ao discente são exemplos desse movimento. Financiado através 

dos recursos próprios de algumas instituições, esses serviços não estão restritos aos critérios 

do PNAES, o que possibilita a ampliação de público para além de processos seletivos ou 

condições socioeconômicas. Outro exemplo que compartilha desta característica é o subsídio 

dos restaurantes universitários para todos os estudantes, tornando as refeições mais acessíveis 

para a comunidade acadêmica, tendo em vista que os recursos do PNAES se restringem ao 

público selecionado a partir do critério de análise socioeconômica - ou seja, não poderia 

subsidiar a refeição de todos os estudantes. 

 Outro ponto que deve ser observado sobre as configurações das PAEs em função do 

financiamento é o descompasso entre o acesso e a permanência. Segundo Recktenvald, Mattei 

e Pereira (2018), houveram mais iniciativas - e mais profundas - direcionadas ao ingresso - 

exemplo o REUNI -, do que à assistência estudantil. Não somente, os recursos próprios das 

universidades - que em ocasiões, por prioridade de gestão institucional, podem ser 

redirecionadas às políticas institucionais de assistência estudantil - também apresentam esse 

descompasso: 

 

Segundo os dados do INEP (2010), ocorreu um aumento de um 1,1 ponto percentual 
[de investimento para o ensino superior] do PIB nos últimos dez anos. Isso representa 

um acréscimo bastante baixo em relação ao crescente número de matrículas 

efetuadas no ESB [ensino superior brasileiro], que registrou um acréscimo de 7,1% 

somente em 2010, contra uma média que variou de 2% a 4% durante os anos de 1990 

a 2009 (KOVALSKI, 2012, grifos nossos). 

 

 Esse cenário orçamentário em relação a configuração das PAEs é muito importante 

de ser destacado para evidenciar os limites institucionais que as UFs estão submetidas - 
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mediadas pelo poder público em termos de legislação e financiamento - para estruturar suas 

políticas.  

 Por outro lado, os recursos liberados através do PNAES para efetivar as ações de 

atendimento estudantil nas UFs, como aponta Batista (2019), cresceram ano a ano, entretanto 

sobre níveis diferentes, com isto, desde 2016, esse crescimento vem sendo menor em relação 

aos anos anteriores desde a implementação do PNAES, em 2010. Para complexificar o cenário, 

segundo o Censo da Educação Superior (INPE, 2019), as matrículas no ensino superior 

também aumentaram de forma significativa de 2010 a 2018, segundo o documento, a 

ampliação de acesso à rede pública nesse período foi de 33,8%, resultando meio milhão de 

estudantes a mais nesses espaços. Sendo ainda, dentre as instâncias administrativas públicas, 

as instituições federais como as únicas que apresentaram acréscimo de matrícula, “quase 2/3 

das matrículas em cursos de graduação da rede pública estão em instituições federais” (INPE, 

2019). 

 Logo, com esse cenário em que, primeiramente, há um decrescimento de 

investimento na assistência estudantil e, em segundo lugar, há um aumento de matrículas nas 

universidades federais, registra-se um claro descompasso. Com um número maior de 

estudantes - de diferentes perfis, graças às cotas -, cresce o possível público das políticas 

institucionais, não diferente, com a integração de novos grupos no ensino superior, novas 

demandas surgem e pressionam por respostas das universidades, algo que, sem o devido 

repasse financeiro - que não há -, as ações institucionais, que compõem as políticas, tornam-

se fragilizadas. 

 Com esta explanação acima, articulada com os processos históricos que constituíram 

as UFs e a assistência estudantil no Brasil (primeiros tópicos deste capítulo), torna-se visível 

os desafios para a efetivação da permanência universitária, que limitam as configurações das 

políticas institucionais a partir da realidade material e orçamentária que possuem. Logo, para 
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dar um direcionamento mais favorável aos direitos estudantis, é preciso “ou aumentar o 

quantitativo de recursos do PNAES ou reduzir o investimento de acesso ao ensino superior 

público” (RECKTENVALD; MATTEI; PEREIRA, 2018). 

 Diante dessa preocupação, Kowalski (2012) manifesta: 

 

O questionamento sobre o aumento de verbas para a política de assistência estudantil 
anunciada nas celebrações dos Decretos, no momento que deixam de ser cumpridas 

pelos entes governamentais, produz uma espécie de armadilha social, uma vez que 

há uma massificação na oferta de vagas e da expansão na ESB e, ao mesmo tempo, 

uma restrição nos orçamentos de modo a prejudicar a qualidades das políticas de 

educação e comprometer não apenas sua execução, como a permanência dos alunos 

na própria instituição. Além do mais, essa concepção parece uma rejeição da AE 

como um direito, já que, para tal funcionamento, precisa ser mantida com condições 

adequadas ao funcionamento legítimo e não “em condições mínimas suportáveis” 

como denunciou o aluno entrevistado (KOVALSKI, 2012).  

 

 O contexto levantado por esse item do presente capítulo, destaca questionamentos 

relativos às configurações atuais das políticas institucionais de assistência estudantil na rede 

de universidades federais brasileiras, como: Há ações das PAEs que extrapolam o público do 

PNAES? Tendo em vista a limitação orçamentária deste plano no tocante da cobertura dos 

serviços - consequentemente o uso dos recursos próprios institucionais -; se existem ações 

nessas configurações, quais e em qual proporção em relação a rede de UFs?  
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CAPÍTULO TRÊS:  

As configurações das políticas institucionais de assistência estudantil 

 

 O objetivo deste capítulo é descrever e conceituar os dados obtidos pelo levantamento 

documental realizado nos portais online das sessenta e três universidades federais brasileiras 

consolidadas até o momento, em 2020. A pesquisa bibliográfica e as reflexões realizadas nos 

capítulos anteriores guiaram a coleta de informações aqui ressaltadas e como instrumento foi 

construída uma tabela de variáveis identificadas pela literatura da área. 

 De mesma forma, compreende-se que os elementos que explicam a natureza, função, 

abrangência, critérios de acesso e permanência e formas de articulação com as demais ações, 

são particularidades imprescindíveis para atribuir corpo e sentido na capacidade das políticas 

de responderem às demandas como experiências singulares na promoção da permanência 

universitária no país.  

 Deste modo, visando alcançar o intuito deste trabalho de identificar as diferenças 

entre as políticas institucionais de assistência estudantil, construiu-se agrupamentos dessas 

variáveis, formando três grandes eixos: (1) Características estruturais das UFs, (2) Elementos 

constitutivos das PAEs e (3) Indicadores relativos à PAE, como destacado anteriormente neste 

trabalho e agora será retomado:  

 

TABELA DE VARIÁVEIS NORTEADORAS 

Características estruturais 

das UFs (CE) 

Elementos 

constitutivos das PAEs 

(EC) 

Indicadores relativos à 

PAE 
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(1) Origens; 

(2) Região; 

(3) Número de campi;  

(4) Número de 

estudantes15;  

(1) Existência de 

regulamentos 

fixos das PAEs 

- editais e 

outros; 

(2) Grau de adesão 

às diretrizes 

definidas no 

PNAES - áreas 

prioritárias;  

(3) Órgão 

específico para 

a PAE 

(4) Existência de 

órgãos 

colegiados 

decisórios/cons

ultivos de 

assunto da PAE 

 

(1) Tipos de serviços16 

(a) RU 

(b) MU 

(c) Saúde 

(d) Creche 

(e) PCD17 

(2) Tipo de auxílios 

(a) Modalidade 

(b) Valor  

(c) Específicos 

(3)  Existência de 

(a) Critérios - 

relativa ao 

acesso à PAE.  

(b) Condicionalidad

es - relativa à 

permanência na 

PAE: trabalho 

acadêmico ou 

administrativo, 

desempenho 

acadêmico e 

frequência. 

 

 

 Assim, para aprofundar em cada aspecto temos, em primeiro lugar, o eixo CÊ que, 

por sua vez, orientou o presente estudo através dos portais na identificação das variáveis 

relativas às características estruturais das UFs que ressaltam elementos para as PAEs como: 

processo histórico institucional, indicadores de acesso de grupos sociais e extensão da 

universidade.  

 Após, no segundo conjunto temático de variáveis, o âmbito EC visou extrair dos sites 

institucionais variáveis relativas aos elementos constitutivos das PAEs, assim, aproximando a 

UF com a assistência estudantil, por meio da existência (ou inexistência) de: regulamentos 

                                                
15 “Número de estudantes” em valor aproximado, relativo aos matriculados em cursos de graduação 
presencial. 
16 Em “tipos de serviços”, vale identificar se: Existem os serviços em todas as unidades e todos 
campi, se é terceirizado (RU), se está em construção e informações relativas.  
17 Considera-se “pessoa com deficiência” aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 



74 
 

bem definidos - como editais -, pró-reitorias, conselhos de assistência estudantil e a 

consonância destes espaços e documentos com o direcionamento do PNAES. 

 Por fim, o terceiro eixo de variáveis, “Indicadores relativos à PAE” orientou na busca 

de informações pelos portais das UFs para identificar características das ações com relação 

direta às configurações das políticas, logo, os serviços e programas: prestação de serviço como 

restaurantes, moradia, creche, saúde e transporte e programas que se estruturam em oferta de 

auxílios, de mesmo modo, informações de como esses programas se organizam, quais auxílios 

disponíveis, quais valores encontrados e, de forma íntima, quais os critérios e 

condicionalidades para tal acesso e permanência na política em cada universidade federal. 

 Estes agrupamentos temáticos das variáveis foram construídos para expressar o 

método científico de forma pedagógica-expositiva, ou seja, o objetivo é tornar evidente e 

replicável o percurso realizado por essa pesquisa e justificar as escolhas tomadas, sustentado 

pela fundamentação teórica exposta nos capítulos anteriores. 

 Não obstante, em uma importante observação, as variáveis destacadas partem do 

critério de exequível investigação, em outras palavras, foi pesquisado apenas àquelas 

informações que podem ser coletadas através dos portais/sites oficiais, tendo em vista que a 

pesquisa de campo - de modo presencial - não é algo viável para o presente recorte temático 

que tem como característica um vasto campo territorial, de nível nacional. Assim, informações 

pertinentes à assistência estudantil como salubridade dos equipamentos e serviços - como RU 

e moradia -, a existência e acessibilidade de espaços de socialização e recreação nos campi e 

qualidade das refeições oferecidas pelas universidades, entre possíveis outras informações, 

não serão expostas aqui, mesmo sabendo a importância disto para a permanência estudantil.  

 Ademais, em outra ponderação, é válido ressaltar que as UFs devem obedecer aos 

princípios da administração pública estabelecidas pela Constituição Federal, em especial a 

publicidade (BRASIL, 1988). Portanto, as instituições estatais devem ter todos os atos 
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públicos para acesso de qualquer pessoa interessada. De mesmo modo, compreende-se que a 

não publicidade dos serviços, ou serviços mal divulgados (de difícil acesso), correspondem a 

barreiras ao direito à educação e permanência estudantil, tendo em vista que esse tipo de 

conduta dificulta a inserção de novos estudantes nas PAEs.  

 Nesse mesmo sentido, é válido ressaltar que as informações obtidas através dos 

portais oficiais das instituições são responsabilidade das universidades em questão. A relação 

dos principais links consultados e em que essas informações foram obtidas estão na tabela em 

Anexo II.  

 Assim, usando-se dos portais online das instituições, os principais recursos 

procurados no interior dos sites foram: notícias oficiais, manuais, normas institucionais, 

circulares, ofícios, FAQs - Frequently Asked Questions, ou Perguntas Frequentes - e, em 

especial, os editais de seleção para acesso aos auxílios calcados em transferência de renda.  

 Por fim, o critério de tempo adotado nesta investigação documental foi informações 

atualizadas de 2019, ou seja, editais, programas e projetos em funcionamento neste período. 

Entende-se que as informações referentes a 2020 podem estar incompletas, pois o 

levantamento documental foi realizado na metade de 2020, possivelmente no meio de algum 

ciclo de seleção/edital/programa, e que informações de 2018 ou anteriores podem ter sido 

descontinuadas, o que prejudicaria na análise mais assertiva desta pesquisa em identificar as 

atuais características das configurações destas políticas.  

 

1. Conceitos introdutórios e descritivos do levantamento 

 Para interpretar e compreender as informações coletadas a respeito das configurações 

das políticas institucionais de assistência estudantil nas UFs, é preciso tomar nota dos elementos 

abordados, bem como, evidenciar os meios utilizados neste trabalho para a exposição dos dados 

coletados. 
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 Assim, ao longo da pesquisa documental, foi necessário realizar alguns procedimentos 

para facilitar a exposição e visualização geral das configurações dos serviços e auxílios, tendo 

em vista a vasta variação dessas ações encontradas nas universidades. Os principais 

procedimentos foram: identificar legislações comuns e formar grupos de serviços e auxílios que 

apresentam maior grau de diferenciação perante os demais, através de associações de 

abrangência e tipo de ação. 

 Em primeiro lugar, pontuando legislações em comum, destaca-se as cotas e suas 

modalidades, racial, socioeconômica, escola pública e para pessoas portadoras de deficiência 

(PCD), como obrigatórias para todas as UFs por lei (BRASIL, 2012). Enquanto cotas para 

pessoas trans são eletivas e, como dito anteriormente, apenas 3 universidades adotam essa 

modalidade para a graduação. Considerando processos seletivos específicos para refugiados e 

portadores de vistos humanitários, somente algumas instituições reservam vagas para esses fins 

- como a UNIFESP e a UFTM.  

 De mesmo modo, de acordo com o PNAES, todas as ações das PAEs que são 

financiadas pelo Plano devem restringir o público atendido à estudantes de graduação 

presencial, o mesmo segue, como obrigatoriedade, na oferta de serviços para pessoas com 

deficiência (PCD) e apoio pedagógico, como é regulamentado pelo PNAES e LDB.  

Em reflexão similar, temos o REUNI. Mesmo que as UFs tivessem autonomia para 

recusar o programa de expansão, todas as instituições a adotaram em algum momento. Logo, 

entende-se que todas as universidades anteriores à 2007 aderiram ao REUNI em meados de 

2007/2008, e as UFs mais novas (de 2005 adiante) já nasceram sobre as diretrizes deste 

programa. 

Em outro aspecto, para que fosse possível a exposição de uma gama de informações 

complexas e diversas, foi necessário construir grupos com os serviços e auxílios das PAEs 

através de associações entre a abrangência e as modalidades apresentadas. 
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 Nesse sentido, a classificação realizada abaixo tem o objetivo exclusivo de 

oportunizar maior compreensão das características das políticas de assistência estudantil. 

Ademais, a distinção aqui realizada é fundamentada pelas informações que expõem a trajetória 

dessas ações institucionais voltadas à permanência universitária.  

 Deste modo, ao realizar a pesquisa documental foi identificado entre os serviços de 

saúde, voltados aos estudantes e oferecidos pelas universidades federais, uma gama de 

diferentes elementos que apresentam maior ou menor proteção aos discentes. Deste modo, 

para fins expositivos, criou-se duas principais divisões: 

 

● Serviços de saúde básicos - São compostos por 

atendimento/acolhimento/acompanhamento psicológico, pedagógico, de serviço social 

e/ou orientação médica e de enfermagem; 

● Serviços de saúde ampliado - São compostos por todos (ou a maioria) dos serviços 

básicos, mais atendimentos e acompanhamento médico, psiquiátrico, odontológico, 

ginecológico, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, entre possíveis 

outros, podendo estender também à atendimentos de urgência e emergência. 

 

 Mais uma vez, ressalta-se que a classificação entre “básica” e “ampliado” não tem 

como objetivo hierarquizar a importância desses serviços e profissões, mas sim criar 

parâmetros de visualização da oferta dos serviços de saúde, que compõem as configurações 

das PAEs nas UFs.  

 Outra classificação realizada nesta pesquisa e exposta no banco de dados (Anexo I) 

está em tipos de auxílios oferecidos pelas diferentes políticas nas UFs. Para compreender tal 

conceito, é preciso ter clareza quanto a distinção entre “tipo” e “modalidade” de auxílio, em 

que o primeiro se refere a forma em que as UFs organizam as modalidades e, estas 
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modalidades, por sua vez, são expressões - específicas ou unificadas - das demandas que 

exigem tais ações, como moradia, transporte ou alimentação, por meio do repasse pecuniário 

direto ou indireto. 

  Deste modo, ao longo da pesquisa documental, identificou-se que as instituições 

adotam diferentes estratégias de distribuição dos recursos financeiros destinados ao 

pagamento de auxílios pecuniários, assim, para que seja possível visualizar o contexto geral 

desse conjunto, criou-se quatro divisões em tipos de auxílios: 

 

● Setorial - Indica que as modalidades de auxílios estão distribuídas por áreas 

estratégicas específicas que a instituição adere ao PNAES. Outra característica desse 

tipo de auxílio organizado por eixos temáticos é a forma de concessão das modalidades 

de acordo com a necessidade do estudante, ou seja, se o discente está dentro dos 

critérios de seleção e necessita de apoio à alimentação, receberá o auxílio alimentação, 

se o discente vem de outra cidade, receberá o moradia, se mora longe do campus que 

estuda, o transporte, assim por diante - os valores de cada modalidade é fixado por 

edital, um discente poderá receber mais que outro somente na situação em que for 

contemplado com mais modalidades de auxílios que sejam cumulativas.  

● Perfil - Indica que os auxílios estão organizados em uma única modalidade, porém com 

diferentes valores que são concedidos de acordo com o grau de vulnerabilidade do 

discente. Assim, como característica desse tipo de auxílio, há divisões em níveis que 

classifica os estudantes em perfis, podendo chegar até 12 perfis (como a UFSJ).  

● Setorial-Perfil - Esse tipo de auxílio é uma junção dos dois modelos anteriores, onde 

os auxílios estão distribuídos por áreas estratégicas do PNAES, mas os valores variam 

por perfil e por área estratégica. Desse modo, a instituição oferece auxílio moradia, 

transporte e alimentação em diferentes valores entre eles e no interior de cada um deles. 
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O critério de acesso é a necessidade da modalidade e o critério de distribuição de valor 

é o grau de vulnerabilidade do discente, podendo chegar até 5 perfis (como a UFMG). 

● Centralizado - Refere-se a uma modalidade similar ao Setorial, entretanto, as áreas 

estratégicas estão juntas em um único auxílio - exceto emergencial e creche, pois estes 

têm públicos e condicionalidades específicas - e essa união está justificada pelo edital 

de seleção. Outra característica do tipo de auxílio centralizado é a invariabilidade do 

valor, ou seja, a quantidade pecuniária recebida pelo corpo discente atendida não 

oscila, todos contemplados recebem o mesmo valor.  

 

 Em geral, a modalidade única do tipo de auxílio Centralizado se apresenta, em termos 

de nomenclatura, como auxílio permanência institucional. Entretanto, essa modalidade pode 

se apresentar em outros tipos de auxílio (como o Setorial e Setorial-Perfil), porém de modo 

complementar - e não substituidor - das áreas estratégicas das PAEs. 

 Ademais, é válido ressaltar que a inclusão da palavra “institucional” na modalidade 

auxílio permanência institucional serve para diferenciar de outro auxílio - Auxílio 

Permanência - criado e gestado pelo MEC, e não pelas universidades. Logo, esse auxílio 

federal não compõem as políticas institucionais, objeto desse estudo, por isso não foi 

considerado nesta dissertação, não obstante, os processos seletivos desse auxílio não 

apresentam um padrão temporal de abertura, além de ter critérios bastante restritivos - em que 

poucos cursos se encaixam18.   

 Adiante, em outra conceituação realizada por este trabalho, tem-se as 

“condicionalidades” exigidas, por edital, sobre os discentes contemplados pelos auxílios 

financeiros. Estas condicionalidades se referem às normas em que o discente precisa estar 

atento para se manter no programa de auxílios. Ao longo da pesquisa documental foram 

                                                
18 Para mais informações, acessar: http://portal.mec.gov.br/programa-bolsa-permanencia 

http://portal.mec.gov.br/programa-bolsa-permanencia
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identificadas três principais condicionalidades que podem existir isoladamente ou coexistirem 

- desempenho acadêmico insatisfatório; reprovação por frequência e sanção disciplinar. 

 Nesse sentido, considerando que as três condicionalidades podem existir em 

conjunto, e com vistas a caracterizar as políticas institucionais, a presente dissertação 

classificou as três condicionalidades em três grupos: 

 

● Condicionalidade básica - O edital apresenta apenas uma condicionalidade que remete 

a possibilidade de cancelamento do auxílio, essa condicionalidade pode ser uma das 

seguintes opções: desempenho acadêmico insatisfatório ou reprovação por frequência. 

● Condicionalidade média - O edital apresenta no máximo duas condicionalidades que, 

em casos de alguns destes acontecer, remeterá a possibilidade de cancelamento do 

auxílio. As condicionalidades apresentadas serão cumulativas em até duas das 

seguintes situações: desempenho acadêmico insatisfatório, reprovação por frequência 

e/ou sanção disciplinar. 

● Condicionalidade alta - O edital apresenta as três condicionalidades que, em casos 

destes acontecerem, remeterá a possibilidade de cancelamento do auxílio. As 

condicionalidades apresentadas serão cumulativamente o desempenho acadêmico 

insatisfatório, reprovação por frequência e a sanção disciplinar. 

 

 Não obstante, é imprescindível ponderar que para medir e/ou refletir em conteúdo 

sobre as condicionalidades destacadas, em especial ao desempenho acadêmico insatisfatório e 

reprovação por frequência, seria necessário um estudo específico deste tema - o que foge do 

objetivado pela presente pesquisa. Ademais, é importante considerar que cada instituição tem 

parâmetros diferentes de rendimento acadêmico e diferentes graus de tolerância a respeito das 

reprovações por frequência - em relação a exclusão do discente das políticas institucionais, há 
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UFs que permitem uma, duas ou até três reprovações por frequência, e aquelas que não permite 

nenhuma. Deste modo, foi ponderado nesta dissertação se tem ou não estas condicionalidades.  

 Ademais, ainda neste movimento de contextualização prévia dos dados a serem 

expostos no próximo item deste capítulo, vale-se ressaltar que alguns serviços que compõem 

essas políticas institucionais apresentaram a característica “não identificado”, ou seja, que a 

informação sobre aquele serviço, naquela universidade, não foi encontrada. Esse fato se 

manifesta na medida em que os portais dessas UFs não expressam se há ou não um 

determinado serviço, assim, podendo não existir ou existir - porém sob uma má divulgação. 

Logo, para fugir de qualquer tipo de especulações infundadas, em que não se encontram fatos 

para atestar a presença desta estratégia nestas políticas e, assim, coadunar com as boas práticas 

científicas, a presente pesquisa adotou a perspectiva de ressaltar a ausência de informação - 

como um elemento que dá característica a essas políticas - para, posteriormente, associar tal 

fenômeno com as características institucionais (terceiro item deste capítulo), assim, 

verificando em quais condições esse aspecto é mais recorrente. 

 Por fim, diante a exposição dos que seguirão no próximo item, adotou-se a estratégia 

de ilustração (imagens e tabelas) para algumas informações mais complexas, ou seja, que se 

ramifica em outras possibilidades, como em diferentes formatos de oferta ou disposição. Tal 

fenômeno foi verificado em especial no interior dos programas de auxílio.  

 Assim, conclui-se os elementos introdutórios para que seja possível adentrar na 

exposição dos dados obtidos e organizados por essa pesquisa sobre como as universidades 

federais brasileiras configuram suas políticas institucionais de proteção ao estudante de 

graduação presencial.  

 

2. Dados sobre as configurações das políticas 

 Ao longo desta presente dissertação, norteada pela premissa de que as universidades 
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criam e diversificam suas ações em relação às demais, sob a prerrogativa de autonomia 

didática administrativa, foi buscado informações a respeito da trajetória das universidades e 

da assistência estudantil no Brasil em produções acadêmicas e nos documentos institucionais 

disponíveis pelos portais das universidades aqui pesquisadas.  

 É nesse enredo, acima destacado, que o presente capítulo se objetiva: coletar e 

destacar os dados sobre as políticas institucionais de assistência estudantil nas universidades 

federais brasileiras, de modo a posteriormente, na conclusão desta dissertação, ser possível 

pôr à prova a premissa e hipótese deste trabalho.  

 Não suficiente, para além de expor os dados, o presente item deste terceiro capítulo 

também se preocupa em sintetizar as definições de cada ação a partir das informações 

qualitativas das universidades sobre seus serviços, processos seletivos e auxílios. Assim, após 

a leitura dos portais online - links disponíveis no Anexo II -, organizou-se uma síntese das 

definições de cada ação, baseando-se em similaridades e associações entre as diferentes 

experiências para que, deste modo, tivéssemos um único conceito para cada estratégia da PAE 

e, assim, fosse possível quantificá-las, no objetivo de verificar se todas as UFs adotam todas 

as ações, formando uma política hegemônica, ou se há diferentes graus de adesão dessas ações, 

formando políticas plurais. 

 Com isto, o presente item deste terceiro capítulo será estruturado em três grandes 

momentos e uma observação final. O primeiro momento remete a apreciação das 

características institucionais, o segundo momento se volta aos dados dos serviços relacionados 

às PAEs e, chegando à última parte, o terceiro momento privilegia as informações dos 

programas de auxílios vinculados às políticas aqui abordadas.  

 Sendo assim, em primeiro lugar, compreende-se neste estudo como “origens/início” 

o momento em que ocorre a iniciativa que germina a atual universidade, podendo ser uma 

escola privada ou sem fins lucrativos, centro universitário, faculdade isolada ou outras 
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naturezas administrativas semelhantes. É fato que grande parte das universidades, em especial 

as mais antigas, se constituíram sobre essas raízes, instituições que iniciam já como 

“universidades” é um fenômeno recente na história brasileira e se deu com maior ênfase no 

período do REUNI - em meados de 2007. 

 Não obstante, a relevância disto para as políticas de assistência estudantil se dá, 

sobretudo, ao considerar a oferta de serviços, como moradia universitária, RU e suas 

definições - terceirizado ou institucional - como elementos que se consolidam mediante a 

capacidade de estrutura histórica institucional das universidades, em consequência, esse 

movimento possivelmente diferencia a assistência estudantil de uma UF para a outra. Para 

verificar essa hipótese será realizada, no próximo item, associações com os dados das 

características institucionais e os dados das configurações dos serviços e auxílios presentes 

nas PAEs. 

 Nesse sentido, considerando a presente concepção de origens das atuais 

universidades, criou-se dois grandes grupos de universidades: (1) aquelas que tiveram suas 

origens anterior a 1999, contabilizando 49 instituições de ensino - que já eram ou vieram a se 

transformar em universidades federais -, o que corresponde a 77,78 % das UFs atuais, e (2) as 

demais 14 universidades (22,22 %), que tiveram seus primeiros passos após 1999. O critério 

que resultou em “1999” foi a mediana entre os valores.  

 Seguindo a exposição geral de dados institucionais, tem-se a informação “números 

de campi”. Foi levado em consideração neste trabalho, para padronização do que é entendido 

como “campi”, as unidades da mesma UF que atuam com o ensino de graduação presencial e 

que estão em diferentes municípios - campi somente de pesquisa, EaD e/ou administrativos 

não serão contabilizados, por fugir do recorte deste estudo.  

 Ademais, é fato que muitas universidades têm diversas unidades dentro do mesmo 

município, porém, em geral, esses espaços estão sob a mesma coordenação e dividem os 
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mesmos recursos e serviços da PAE. Nesses casos, serão consideradas exceções quando a 

administração é particularizada e os recursos da universidade não poderão ser divididos entre 

as unidades da mesma cidade - restrição explicitada por edital. É exemplo disso a moradia 

universitária na UnB, onde essa estrutura está disponível apenas aos estudantes do campus 

Darcy, nesse caso, e outras similares, a universidade será considerada como multicampi, onde 

há serviços específicos para cada unidade/campus e é restrito o seu usufruto. 

 Diante disto, foi identificado que apenas 6 universidades federais não são 

consideradas como multicampi - para efeitos deste estudo -, representando 9,5% do total de 

63 UFs. Enquanto nas demais, é mais frequente ter 3 ou 4 campi, com 13 (20,6%) e 11 (17,5%) 

universidades nessa situação, respectivamente. O maior número de campi encontrado é na 

UTFPR, com 13 unidades de ensino em municípios diferentes. 

 Adiante, em “órgão da PAE”, procurou-se identificar os espaços normativos e 

administrativos que são responsáveis por gestar e executar as políticas institucionais de 

assistência estudantil. Entre esses espaços há: (1) diretorias, departamentos, 

superintendências, secretarias e pró-reitorias mistas, presente em 14,3% de UFs, e (2) as 

universidades que adotam pró-reitorias específicas para as PAEs, sendo o modelo 

administrativo com maior recorrência, em 54 universidades, o que remete à 85,7% de UFs. 

 Na sequência, finalizando os dados institucionais, tem-se o “colegiado da PAE”. Foi 

identificado que apenas 12 (19%) universidades construíram um espaço 

institucional/normativo de participação social de caráter deliberativo e/ou consultivo que, por 

sua vez, aprecia assuntos específicos e relativos às políticas de assistência estudantil dessas 

universidades, enquanto outras 9 UFs não possuem nenhum espaço similar. Esses colegiados 

podem assumir a nomenclatura de câmera ou conselho - sendo este último o mais recorrente -

, porém, mesmo sobre a possibilidade de outras denominações, não foi possível encontrar 

informações, através dos portais, da existência (ou não) desses colegiados em 42 universidades 
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federais. 

 Deste modo, tem-se o seguinte cenário: 

 

Imagem I – Compilado dos dados das características institucionais 

 

Imagem produzida pelo próprio autor 

 

 A seguir, entrando no segundo momento dessa exposição: os dados acerca dos 

serviços relacionados às PAEs, tem-se os serviços de restaurante universitários (S. RU). Os 

RU fazem parte da política de alimentação universitária que oferece refeições a baixo custo 

em comparação ao mercado para a comunidade acadêmica, em especial aos estudantes, o 

acesso independe da renda ou outra forma de seleção. Considerando a dimensão de oferta 

desse serviço, foi identificado três grupos, sendo o primeiro com três subdivisões: 
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● Universidades que tem restaurantes universitários estabelecidos - 57 UFs (90,48 %) 

○ Universidades que têm RU em todos os seus campi - 30 UFs (47,6 %19) 

○ Universidades que têm RU, mas não em todos os seus campi - 19 UFs (30,2 %) 

○ Universidades que têm RU, mas que a abrangência desse serviço não foi 

identificada - 8 UFs (12,7 %) 

● Universidades em que os restaurantes estão em construção - 5 UFs (7,9 %) 

● Universidade em que não foi possível encontrar informação da existência de um 

restaurante universitário - UFSB (1,6 %). 

 

  Não obstante, ainda em serviços de RU, foi identificado outros dois grupos paralelos 

desse conjunto, que diz respeito ao regime em que esses restaurantes estão constituídos: (1) 

institucionais, com 8 universidades que correspondem a 12,7% do total e (2) terceirizados, 

com 33 UFs, ou seja, 52,4% do total de universidades. Em 6 universidades essa informação 

não se aplica, pois 5 delas estão em construção e na UFSB não se pode afirmar se tem (ou não) 

um RU, ademais, em 16 instituições não foram identificadas se o restaurante é terceirizado ou 

institucional. 

 É válido ressaltar que mesmo os atuais restaurantes universitários institucionais 

contam com funcionários terceirizados, pois determinados cargos, como cozinheiro, auxiliar 

de cozinha e afins, foram extintos do quadro de pessoal do MEC, logo, ao longo do tempo, 

com a necessidade de substituir os servidores aposentados ou ampliar o quadro de funcionário 

as UFs precisaram contratar por terceirização. Porém, o restante da administração, parte dos 

trabalhadores e a compra de mantimentos continuam sob responsabilidade da UFs. 

 Não distante, destaca-se que o serviço de alimentação é o único que, em sua grande 

maioria, exige pagamento para usufruir deste recurso, a mesma característica não se repete nos 

                                                
19 Porcentagem em relação ao total, 63, de universidades federais. 
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demais serviços, como moradia, saúde ou transporte, em nenhuma universidade.  A federal 

rural da Amazônia (UFRA) é a única que, segundo o site oficial, não faz cobranças para o 

acesso de todos os estudantes. 

 Assim, em termos quantitativo, a citada especificidade dos restaurantes universitários 

está presente em 98,41 % das UFs com RU, sendo, o menor valor na UFRA com R$ 0,00, 

enquanto o maior valor encontrado é de R$ 8,56, encontrado na UNIFAL, de Minas Gerais. 

Não suficiente, pode-se afirmar que o valor médio de todos os RUs federais brasileiros é de 

R$ 2,77, com o desvio-padrão20 de 1,74. 

 Logo após, tem-se os serviços de moradia universitária (S. MU) - por vezes também 

encontradas sob a nomenclatura de moradia estudantil, alojamento ou casa do estudante. As 

moradias fazem parte das estratégias das PAEs para assegurar a permanência do discente na 

universidade ao, em específico, disponibilizar espaços institucionais para residência coletiva- 

sem custo de aluguel. Considerando a dimensão de oferta desse serviço, foi identificado quatro 

grupos, sendo o primeiro com três subdivisões: 

 

● Universidades que têm moradias universitárias estabelecidas - 39 UFs (61,9 %) 

○ Universidades que têm MU em todos os seus campi - 8 UFs (12,7 % do total) 

○ Universidades que têm MU, mas não em todos os seus campi - 27 UFs (42,9 

%) 

○ Universidades que têm MU, mas que a abrangência desse serviço não foi 

identificada - 4 UFs (6,3 %) 

● Universidades em que as moradias estão em construção - 2 UFs (3,2 %) 

● Universidades que não tem moradias universitárias - 13 UFs (20,6 %) 

                                                
20 “Desvio-padrão” ou DP, representa a distância entre os valores apresentados pelos casos, em que 
quanto maior for o desvio, mais fora do padrão o valor se apresenta. Em termos gerais isto significa 
que, em casos o valor ser alto, a amostra apresenta uma grande variação entre suas unidades - 
reforçando a hipótese deste trabalho de que as PAEs se diferem uma das outras.  
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● Universidade em que não foi possível encontrar informação da existência de moradia 

universitária - 9 UFs (14,3 %). 

 

 Nestes dois conjuntos acima expostos, serviços de MU e RU, questões como 

salubridade dos equipamentos, segurança, superlotação, regras de convivência e outros 

assuntos relativos às condições e qualidades dos serviços das PAEs, não foram possíveis de 

ser investigado por este estudo, pois entende que para investigar estas especificidades seria 

necessário estudos de casos, ou seja, estudos específicos que aprofundem cada particularidade 

institucional, na relação de obras, há indicado diversos estudos similares para consulta.  

 Adiante, em serviços de Saúde (S. Saúde), que por sua vez refere-se às ações 

institucionais voltadas atender as particularidades de saúde-doença da comunidade 

universitária, foi encontrada em quatro grupos, sendo os dois primeiros, básicos e ampliados, 

detalhados no item anterior deste capítulo.  

 

● Serviços de saúde básicos - presente em 28 instituições, corresponde a 44,4% de UFs 

● Serviços de saúde ampliados - presente em 23 instituições, corresponde a 36,5% de 

UFs 

● Há serviços de saúde, porém a capacidade não foi identificada - 6 instituições, 9,5% 

de UFs.  

● Não foi identificado nenhum tipo de serviço de saúde na unidade - 6 instituições, 9,5% 

de UFs.  

 

 Na sequência, em serviços de Creche, ou seja, aquele serviço de educação infantil 

gerenciado e financiado pelas universidades com vistas a potencializar a permanência 

estudantil dos responsáveis por uma criança, foi encontrado em 21 instituições, o que 
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corresponde a 33,3% de UFs. Em 7 universidades não há esse serviço e nas demais 35 UFs 

não foram encontradas nenhuma informação sobre creches institucionais - o que pode 

significar a inexistência do serviço ou a má divulgação/publicidade.  

 Não obstante, é importante ponderar a limitação normativa desse serviço. De acordo 

com as legislações da educação infantil (LDB), as creches públicas não podem restringir o 

público a somente um grupo específico, logo, quando as UFs estabelecem esses serviços eles 

devem atender - para além dos estudantes - toda a comunidade do entorno dessas instituições. 

Em consequência, a depender da demanda regional, as creches podem não cumprir a função 

primária de assegurar a permanência de mães, pais e/ou responsáveis discentes na universidade 

- pela disputa de vagas.  Desse modo, cada universidade adota diferentes critérios/seleções que 

podem ir de: reserva de vagas aos universitários (UFSCar) à sorteio de vagas para a 

comunidade em geral (UFES). 

 Em seguida, concluindo a exposição dos serviços institucionais relacionados à PAE, 

tem-se os serviços de transporte, outrora sob a nomenclatura de intercampi ou circulares, desde 

que próprios das UFs e com a finalidade de facilitar a mobilidade estudantil no interior e/ou 

entre as unidades e/ou campus da instituição. Foi identificado o citado serviço em 35 

universidades, o que representa 55,6 % das instituições pesquisadas. Nas demais UFs, o 

intercampi não está presente (6,3%) ou não foi encontrado informações a esse respeito 

(38,1%). 

 Deste modo, tem-se o seguinte cenário sobre a prestação de serviços vinculados às 

políticas de assistência estudantil: 

 

Imagem II – Compilado dos dados acerca dos serviços: 
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Imagem produzida pelo próprio autor. 

 

 Destarte, considerando as informações dispostas acima e, com isto, concluindo os 

dois primeiros momentos da exposição de dados que objetiva o presente capítulo, entra-se no 

terceiro e último grande conjunto citado, os programas de auxílios. 

 Entretanto, antes de começar o citado detalhamento, é preciso considerar a 

particularidade dos auxílios: diferente de grande parte das demais ações das PAEs, o usufruto 

dos auxílios é condicionado à aprovação pelo processo seletivo que, por sua vez, é 

regulamentado por editais. Deste modo, antes de adentrar nas informações dos auxílios, em 

quantas universidades adotam cada modalidade e quais os valores encontrados, é necessário 

visualizar quais são as características destes editais. 

 Desse modo, a primeiro momento, foi encontrado duas particularidades que dividem 

todos os editais em dois grupos: Os (1) Editais periódicos indicam que o processo seletivo para 
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ingresso nos auxílios detém cronograma, data de início e fim de inscrição, e são lançados 

periodicamente, semestral ou anualmente. Essa característica é adotada por 57 universidades, 

o que corresponde a 90,5% das UFs atuais. O segundo grupo, por sua vez, são as UFs que 

adotam os (2) editais de fluxo contínuo, em outras palavras, são os processos seletivos que 

estão abertos durante todo o ano, sem tempo limite, desse modo, os auxílios podem ser 

solicitados a qualquer tempo, sempre que houver necessidade do discente por apoio 

institucional. Essa estratégia é adotada por apenas 6 universidades, representando 9,5% das 

federais.  

 Ademais, em outra diferente característica dos editais, têm-se os números de vagas 

por edital, o que pode corresponder a duas possibilidades: (1) “Sem limites”, que se refere aos 

editais que não pré definem um quantitativo de vagas, deste modo atendem a todos aqueles 

que se inscrevam e estejam dentro dos critérios estipulados, essa estratégia está presente em 

18 (28,6 %) universidades, incluindo todas aquelas em que os editais são fluxo contínuo. O 

segundo grupo é (2) “limitado”, que corresponde que define um limite de ingresso no 

programa de auxílio e estipulam esse quantitativo nos editais. Com isto, mesmo que todos os 

inscritos estejam dentro dos critérios estipulados, serão atendidos somente aqueles que 

encabeçam a lista - por critérios definidos pelos editais, em geral relacionados ao nível de 

vulnerabilidade. 

 Em sequência, quanto aos portadores de diploma, buscou-se identificar se há restrição 

aos estudantes já graduados serem contemplados nos programas de auxílios, mesmo que estes 

discentes se encontrem em vulnerabilidade socioeconômica atualmente. Vale destacar que o 

PNAES permite a adesão destes estudantes nos auxílios custeados com sua rubrica, porém não 

os considera como prioritários, entretanto, sob a prerrogativa de autonomia universitária, as 

instituições podem alterar e restringir ainda mais estes critérios para acesso à sua política, essa 

característica é evidenciada nos editais de seleção.  
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 Nessa característica dos processos seletivos para os auxílios, foram encontrados 

quatro principais grupos: (1) Às 15 UFs que, de forma explícita, permitem as inscrições dos 

portadores de diploma, o que representa 23,8% de universidades, (2) as 27 universidades que 

não atendem os estudantes já graduados, 42,9 %, (3) às 16 instituições em que essa informação 

não foi encontrada pelos editais - logo, neste específico item, presume-se que, pela ausência 

desta regra, o portador de diploma pode se inscrever - e, por fim, (4) as universidades que 

aceitam a inscrição porém limitam parcialmente o público, por exemplo: permite graduados 

desde que o curso atual seja integral (UFFS), abre a possibilidade desde que a última formação 

tenha sido em EaD (UFU) ou desde que não esteja - ou não tenha concluído anteriormente - 

alguma pós-graduação (UFRJ). Esse último grupo está contemplado em 5 federais, 

correspondendo a 7,9% de universidades. 

 Adiante, nesse mesmo viés de editais, tem-se o critério de renda como um dos 

principais critérios de seleção dos auxílios. O PNAES estabelece o teto de um salário mínimo 

e meio per capita familiar para que o discente seja atendido através dos recursos do programa, 

porém, as universidades podem alterar esse critério fundamentado pela sua autonomia. Foram 

encontradas 4 UFs que optaram por diminuir a renda máxima domiciliar para um salário 

mínimo, representando 6,3% das universidades. Em relação às demais universidades, 53 

(84,1%) permanecem com um e meio per capita, o estipulado pelo Plano Nacional, e em 6 

federais essa informação não foi encontrada (9,5%). 

 De outro modo, em contraste aos critérios de acesso, temos os critérios que causam a 

exclusão do estudante nos programas de auxílios das PAEs, nesta dissertação esse segundo 

grupo será chamado de “condicionalidades” e foi criado três grupos que estão detalhados no 

interior anterior deste terceiro capítulo - condicionalidade (1) básica, (2) média e (3) alta. 

  

● Condicionalidade básica - presente em 22 universidades, o que corresponde a 34,9% 
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do total de instituições; 

● Condicionalidade média - presente em 27 universidades, o que corresponde a 42,9% 

do total de instituições; 

● Condicionalidade alta - presente em 5 universidades, o que corresponde a 7,9% do total 

de instituições; 

 

 Em 9 universidades não foram encontradas informações sobre nenhum tipo de 

condicionalidade, logo, não sendo possível agrupá-las com os conjuntos acima - isto pode 

significar que não há nenhum critério de exclusão dos auxílios, ou que há uma má divulgação 

de outros instrumentos normativos que possa vir a acrescentar essas condicionalidades. Esse 

quantitativo corresponde a 14,3% das instituições pesquisadas. 

 Assim, finalizando o detalhamento das informações dos processos seletivos e, ao 

mesmo tempo, introduzindo às modalidades de auxílios que compõem as PAEs, tem-se os 4 

tipos de auxílios identificados nas universidades - setorial, perfil, setorial-perfil e centralizado. 

Essa nomenclatura, tipos de auxílios, corresponde aos conjuntos criados por esta dissertação - 

detalhados no item anterior - com o objetivo de facilitar a visualização dos dados das 

configurações dessas políticas.  

 Deste modo, entre as instituições pesquisadas, percebe-se que o tipo setorial é o mais 

recorrente entre as UFs, com a adesão de 50 universidades, o que corresponde a 79,4 % do 

total. O tipo perfil está presente em 5 federais (7,9%), que é o mesmo quantitativo para o tipo 

centralizado. Já o setorial-perfil é a estratégia menos usada entre as instituições, adotadas 

apenas pela UFMG, UFFS e UFSB - que corresponde a 4,8% do total de universidades.  

 De certo, com as informações acima de como as universidades organizam suas 

modalidades de auxílio no interior deste específico programa, pode-se adentrar no seu 

detalhamento. Não obstante, nota-se ainda que as citadas modalidades existem a depender do 
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tipo de auxílio que é adotada pela universidade, isto porque os tipos setoriais e setorial-perfil 

têm como característica a multiplicidade de modalidades, enquanto os tipos centralizados e 

perfil não se dividem em modalidades de auxílios inspirados pelas principais áreas estratégicas 

do PNAES, como ilustrado a seguir: 

 

Imagem III - Tipos de auxílios versus modalidades de auxílios  

 

Imagem produzida pelo próprio autor 

 

 Deste modo, considerando a informação acima de que o tipo de auxílio adotado pelas 

instituições interfere em quais são as modalidades oferecidas por suas PAEs, o texto a seguir 

será dividido em três partes sob o critério de dissimilaridade das características destes auxílios, 

assim: a primeira parte irá discorrer sobre os auxílios que somente estão presentes no tipo 

setorial ou perfil setorial - 84,3% das UFs -, já a segunda parte irá descrever as modalidades 
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de auxílios que foram encontrados de forma independente ao tipo de auxílio que a universidade 

aderiu, mas que possuem públicos específicos. A terceira parte, por sua vez, compartilha da 

característica da segunda, ou seja, presente em qualquer tipo de auxílio adotado pela UF, 

porém esse conjunto de auxílios é baseado em contrapartidas, ou seja, o recebimento do auxílio 

está condicionado ao trabalho acadêmico e/ou administrativo exercido pelo discente 

beneficiado. Esse cenário fica representado da seguinte forma: 

 

Imagem IV - Organização dos momentos expositivos  

 

Imagem produzida pelo próprio autor 

 

 Assim, considerando o primeiro momento, entre as modalidades que dependem do 

tipo de auxílio para ser encontrada nas UFs, temos: auxilio alimentação, auxílio moradia, 

auxilio transporte - municipal e intermunicipal - e o auxílio material didático. É importante 
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destacar que as universidades podem adotar todas ou somente algumas modalidades, bem 

como, os valores oferecidos são extremamente variados, havendo poucas repetições entre as 

instituições - conferir detalhes no Anexo I. 

 Ainda há, nesse conjunto, outro elemento que diferencia as citadas modalidades de 

auxílios em dois grupos paralelos: (1) Auxílios baseado em repasse financeiro direto ao 

estudante, presente em todas as modalidades anteriores citadas, e (2) Auxílios com repasse 

indireto, neste caso há três modalidades, como cita a exemplificação a seguir:  

 

● Instituições que oferecem desconto no restaurante universitário - presente em 43 

universidades, o que corresponde a 68, 3% do total de UFs 

○ Desconto integral (100%) no valor da refeição - 40 UFs, 63,3% do total 

○ Desconto parcial (50%) do valor da refeição - 3 UFs, 4,8% do total 

○ Não há descontos ou a informação não foi encontrada em 31,7% de instituições 

● Instituições que oferecem bilhetes de ônibus, ou inserem créditos diretamente no cartão 

de ônibus local - presente em 4 universidades, representando 6,5% do total. 

● Instituições que oferecem kit de material didático aos estudantes - presente na UFMS 

e UNIPAMPA, 3,2% do total de universidades. 

 

 Pondera-se, diante a esta exposição, que a primeira modalidade, desconto no RU, 

pode estar presente em qualquer tipo de auxílio adotado pelas universidades e, ainda, pode 

coexistir com a modalidade de auxílio financeiro de alimentação. O mesmo não é verdadeiro 

para a modalidade de bilhetes de ônibus e kit de material didático oferecidos pelas UFs que, 

por sua vez, estão presentes apenas nos tipos setoriais ou setoriais-perfis e, quando existem, 

substituem a respectiva modalidade de auxílio em repasse financeiro. 

 Por outro lado, considerando agora as modalidades de auxílio calcados em repasse 
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financeiro direto ao estudante e que possam existir no primeiro grupo de instituições que 

adotam o tipo setorial e setorial-perfil, obteve-se que a modalidade mais recorrente do citado 

conjunto é o auxílio moradia, presente em 51 (81%) das universidades, enquanto a com menor 

recorrência é a modalidade auxílio transporte intermunicipal, existente em apenas 10 UFs, que 

presenta 15,9% do total.  

 De forma mais específica, no interior do conjunto destacado acima, temos o auxílio 

alimentação que está presente em 31 instituições, o que corresponde 49,2% do total de 

universidades federais brasileiras. O menor valor pecuniário encontrado nessa modalidade é 

de R$ 100,00, presente na UFOPA e UFMT, porém a federal do Mato Grosso acumula o 

auxílio com a gratuidade no RU, opção ausente na federal do Oeste do Paraná. Por outro lado, 

o maior valor encontrado é de R$ 330,00, na UFRB. Considerando todas as 31 UFs que 

ofertam essa modalidade, a média dos valores identificados é de R$ 205,65 (desvio padrão de 

63,63). 

 Não distante, foi identificado que o auxílio alimentação coexiste com o desconto no 

serviço de restaurante universitário em 19 universidades, sendo mais frequente nas instituições 

que o desconto é integral, ou seja, em 17 UFs desse conjunto. A justificativo presente nos 

editais é para que o discente possa complementar sua refeição, tendo em vista que os RUs não 

suprem toda a necessidade alimentar do estudante - café da manhã, da tarde, ceia, alimentação 

em finais de semana e/ou feriados. 

 O auxílio alimentação, a nível nacional, pode ser representado pela seguinte imagem: 

 

Imagem V - Organização da modalidade auxílio alimentação 
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Imagem produzida pelo próprio autor 

 

 O auxílio moradia, por sua vez, como citado anteriormente, está em 51 UFs, o que 

representa 81% do total de universidades federais brasileiras, o mesmo está presente apenas 

nos tipos de auxílios setorial e setorial-perfil (54 UFs), logo, considerando apenas estes últimos 

grupos, o auxílio moradia está presente em 96,2%. O valor pecuniário mais baixo dessa 

modalidade é de R$ 150,00, encontrado na UNIVASF, enquanto o maior valor encontrado é 

de R$ 800,00, na UFRJ. Por outro lado, considerando todas as 51 UFs que ofertam essa 

modalidade, a média dos valores identificados é de R$ 357,70. Essa é a modalidade que 

apresenta maior variação entre os valores comparados a cada instituição, com o desvio-padrão 

de 123,32. 

 Não suficiente, foi identificado que o auxílio moradia coexiste com o serviço de 

moradia universitária em 28 universidades, porém sendo mais frequente nas instituições que 
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não há MU em todos os campi - 23 UFs desse conjunto. Nas universidades em que existem 

essa dupla oferta no mesmo setor - moradia -, o estudante que não foi contemplado pelo 

serviço, devido a limitação ou inexistência de vagas no seu campus, receberá o auxílio, ou 

ainda existe os casos em que o discente poderá escolher entre as duas ofertas, mas nunca 

acumular. 

 

Imagem VI - Organização da modalidade de auxílio moradia 

 

Imagem produzida pelo próprio autor 

 

 O auxílio transporte, por outro lado, apresenta uma diversificação maior em relação 

aos auxílios anteriores, formando dois grupos: transporte municipal e o intermunicipal. O 

primeiro, municipal, ainda dividido em duas formas de oferta pecuniária: (1) repasse 

financeiro com valor vinculado ao valor da passagem de ônibus local, contabilizado apenas 
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em dias letivos e (2) repasse financeiro fixado por edital. 

 O auxílio transporte municipal, de modo geral, está presente em 36 instituições, o que 

corresponde a 57,1% do total de universidades federais brasileiras. A forma de oferta mais 

recorrente desse auxílio é o repasse financeiro fixado, adotado em 25 (39,6%) universidades, 

e o menos usual é a oferta por repasse financeiro vinculado ao valor da passagem local, 

presente em 6 UFs, o que representa 9,7% do total de universidades. 

A única forma de oferta que foi quantificada do auxílio transporte municipal é baseada 

em repasse financeiros fixado por edital, pois os valores são informados pelos sites das 

instituições. Nesse caso, o valor pecuniário mais baixo encontrado é de R$ 50,00, encontrado 

na UFS, enquanto o maior valor é de R$ 275,00, na UFF. Por outro lado, considerando todas 

as 36 UFs que ofertam essa modalidade, a média dos valores identificados é de R$ 135,96 (DP 

de 67,71). 

Já o auxílio transporte intermunicipal, por sua vez, a única forma de oferta encontrada 

foi o repasse financeiro direto ao estudante. O auxílio citado está presente em 15,9% das 

universidades federais brasileiras. O valor pecuniário mais baixo dessa modalidade é de R$ 

100,00, encontrado na UNIPAMPA e UFAC, enquanto o maior valor é de R$ 380,00, na 

UFRJ. Por outro lado, considerando todas as 10 UFs que ofertam essa modalidade, a média 

dos valores identificados é de R$ 230,00 (DP de 95,45). 

 Por outro lado, relacionando a coexistência em uma mesma UF na oferta do auxílio 

transporte municipal com o intermunicipal, todas as instituições que oferecem o 

intermunicipal também oferecem alguma modalidade do transporte municipal - seja direto ou 

indireto -, porém, o acúmulo entre as duas modalidades não é permitido.  

 

Imagem VII - Organização da modalidade de auxílio transporte 
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Imagem produzida pelo próprio autor 

 

 Em sequência, de modo a finalizar esse grupo de modalidade de auxílios, tem-se o 

auxílio material didático que, por sua vez, tem a finalidade de contribuir com a aquisição de 

instrumentos básicos para o estudo através da transferência de renda direta ou oferta de kits, 

como vimos anteriormente. A modalidade na versão transferência de renda está presente em 

28,6% das universidades federais brasileiras, com o menor valor pecuniário encontrado nesta 

modalidade de R$ 50,00, na UFES e UFS, enquanto o maior valor é de R$ 300,00, na UFSB. 

Por outro lado, considerando todas as 18 UFs que ofertam essa modalidade, a média dos 

valores identificados é de R$ 183,54 (DP de 91,75). 

 

Imagem VIII - Organização da modalidade de auxílio material didático 
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Imagem produzida pelo próprio autor 

 

 De outro modo, porém ainda considerando os auxílios calcados em transferência de 

renda, têm-se o segundo momento dessa exposição que, por sua vez, tem como objetivo 

explanar a respeito das modalidades que estão presentes independentemente do tipo de auxílio 

adotado pela UF. Esse conjunto é formado por três modalidades, que são: (1) auxilio 

permanência institucional, (2) auxílio creche e (3) auxílio emergencial.  

 Não distante, o fato de as citadas modalidades estarem presentes em todos os tipos de 

auxílio remete às características destes dois grupos. Enquanto o primeiro grupo, dividido em 

áreas estratégicas do PNAES, o público alvo são todos os estudantes - desde que aprovados 

pelo processo seletivo -, já o segundo grupo, em contraste, são auxílios voltados para situações 

pontuais, que exigem um público específico ou para situações que exigem complementação 

(ou substituição) de alguma renda. 
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 Destarte, auxílio permanência institucional, quando presente, pode apresentar duas 

distintas funções: (1) O Auxílio permanência institucional será uma modalidade de auxílio que 

agrega - junta e/ou substitui - outras modalidades de auxílios por áreas de concentração - 

alimentação, moradia, transporte e material didático21 -, ou (2) o auxílio assume como uma 

modalidade complementar às demais modalidades, assim, oferecendo recursos financeiros 

extra ao estudante. 

 Outro fator caracterizante é que esse tipo de auxílio não exige contrapartida, como 

trabalhos administrativos e/ou acadêmicos, bem como, não tem público específico, como 

atletas, PCD, calouros, cotistas ou outros - assim como todos os outros que antecederam a esta 

modalidade. Não obstante, o auxílio permanência institucional pode se apresentar através de 

diversas nomenclaturas generalistas, como “bolsa PNAES” (UFJF), “auxílio manutenção” 

(UFMG), “bolsa estudantil” (UFSC) entre outros exemplos, mas mantém as mesmas 

características do seu conjunto - junção, substituição ou complementação -, sendo a maioria 

denominadas “permanência”, por isso, para fins desta pesquisa, adotou-se a respectiva 

nomenclatura generalista para essa modalidade de auxílio. 

 Desta forma, o auxílio permanência institucional está presente em 42,9% das 

universidades federais brasileiras. O menor valor pecuniário nessa modalidade é de R$ 200,00, 

encontrado na UFVJM e UTFPR, enquanto o maior valor é de R$ 728,20, na UFSC. Por outro 

lado, considerando todas as 27 UFs que ofertam essa modalidade, a média dos valores 

identificados é de R$ 389,75 (DP de 94,91). Essa modalidade pode ser representada da seguinte 

forma: 

 

Imagem IIX - Organização da modalidade de auxílio permanência institucional 

                                                
21 Auxílio emergencial e creche não são compreendidos como pertencentes ao auxílio permanência 
institucional, nos casos em que esse auxílio substitui os demais. Pois os citados auxílios são voltados 
a situações e usuários específicos. 
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Imagem produzida pelo próprio autor 

 

 Adiante, a segunda modalidade desse conjunto é o auxílio creche. Diferente do 

permanecia institucional, a creche tem como objetivo específico contemplar estudantes que 

são responsáveis por uma criança de até 5 anos e 11 meses (LDB, 1996), e é sobre esse critério 

que é delimitado o público de estudantes atendidos, assim, o auxílio creche se caracteriza e o 

diferencia das demais modalidades de auxílios. 

 Outro atributo marcante da modalidade creche é a tendência deste auxílio estar 

submetido a um limite pré-estabelecido de vagas - mesmo quando o programa de auxílios geral 

seja limitado. Ademais, não foi identificado em nenhuma instituição exigências de 

contrapartidas para o recebimento dessa modalidade, como trabalhos administrativos e/ou 

acadêmicos. 

 Diante a isto, o auxílio creche está presente em 76,2% das universidades federais 
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brasileiras. O menor valor pecuniário nessa modalidade é de R$ 70,00, encontrado na UFFS, 

enquanto o maior valor é de R$ 609,50, na UFSC. Por outro lado, considerando todas as 48 

UFs que ofertam essa modalidade, a média dos valores identificados é de R$ 240,25 (DP de 

101,32). 

 Não suficiente, foi identificado que o auxílio creche coexiste com o serviço de creche 

universitária em 17 universidades, incluindo a UFSC que oferece o maior valor nessa 

modalidade. Entretanto, em universidades que existem essa dupla oferta no mesmo setor - 

creche -, o estudante que não foi contemplado pelo serviço, devido a limitação de vagas, 

receberá o auxílio, ou ainda existem os casos em que o discente poderá escolher entre as duas 

ofertas, mas nunca acumular. 

  

Imagem IX - Organização da modalidade de auxílio creche 

 

Imagem produzida pelo próprio autor 
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 Por fim, no último exemplo deste segundo conjunto de auxílios, tem-se a modalidade 

emergencial. O citado auxílio tem como objetivo específico apoiar alguma necessidade 

eventual e temporária que comprometa a permanência do estudante na universidade. Outras 

características marcantes deste auxílio são: pode ser solicitado a qualquer momento pelo 

estudante, independente do período acadêmico22, não possui vagas limitadas, quando 

concedido tem uma duração limitada e não exige contrapartida. 

 Assim, partindo dessas características, foi identificado diferentes modos de oferta do 

auxílio emergencial, formando dois grupos: (1) repasse pecuniário fixado por edital, 

encontrado em 12 universidades, correspondendo a 19,05% de UFs, e o (2) com o valor 

pecuniário a critério da avaliação da equipe técnica do órgão institucional que gesta a 

assistência estudantil, o último formato citado está presente em 10 universidades, o que 

representa 15,9% do total de UFs.  

 Com isto, temos que 39,7% das universidades adotam o auxílio emergencial, 

independente da forma de oferta, considerando neste conjunto as instituições que contam com 

esta modalidade, porém o modo de oferta não foi possível de ser identificado, 4.75%. De outro 

lado, o único modo de oferta que pode ser quantificado é o primeiro, com valor pré-

estabelecido por edital, destes, a menor quantidade pecuniária encontrada é de R$ 200,00, 

oferecido pela UFVJM e UFOB, enquanto o valor mais alto é de R$ 465,00, encontrada na 

UnB. Não obstante, considerando todas as 25 UFs que ofertam essa modalidade, a média dos 

valores identificados é de R$ 349,58 (DP de 84,54.) 

  

Imagem X - Organização da modalidade de auxílio emergencial 

                                                
22 Auxílios voltados à estudantes ingressantes - primeiro ano letivo - não serão considerados para efeitos deste 

estudo como “auxílio emergencial”, considerando que esses estudantes não poderão recorrer ao serviço quando 

estiverem em outro momento de suas graduações, mesmo que em situação de eventual emergência. 
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Imagem produzida pelo próprio autor 

 

 Finalmente, chega-se ao último momento deste item, bem como, a segunda parte da 

exposição dos dados sobre os auxílios. Assim, ao longo da pesquisa, foi identificado uma 

prática recorrente entre as instituições que é estabelecerem auxílios baseados em prestação de 

serviço como critério de recebimento do valor destes auxílios. Essa modalidade se apresenta 

sob diversas nomenclaturas e ainda podem ser conceituadas como “bolsas”, em vez de 

“auxílio”, porém, todas compartilham da mesma característica: fazem parte das políticas 

institucionais de assistência estudantil, regulamentados pelos editais dos respectivos órgãos 

que gestam os assuntos de permanência universitária em cada UF.  

 Para o presente estudo, essa modalidade terá o nome de “auxílio contrapartida”, em 

referência ao seu principal atributo. Outra característica dessa modalidade é a diversidade de 

objetivos específicos desses auxílios, que correspondem ao tipo de trabalho a ser realizado 
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pelo estudante contemplado. Deste modo, têm-se distintos formatos do auxílio contrapartida, 

como: 

 

● Bolsa monitoria e tutoria para PCD - presentes na FURG, UFGD, UFLA, UFSJ, UFTM 

e UNIR. 

○ Contrapartida: Auxiliar, orientar e/ou adaptar materiais para estudantes PCD. 

○ O citado formato está presente em 9,52 % das universidades federais.  

● Auxílio atleta ou bolsa esporte - presentes na UFC, UFF, UFERSA, UFG, UFGD, 

UFLA, UFPE, UFRN, UFRPE e UFRRJ. 

○ Contrapartida: desenvolvimento de atividades esportivas. 

○ O citado formato está presente em 15,87 % das universidades federais. 

● Auxílio profissionalização ou aprimoramento profissional - presentes na FURG, 

UFMG, UFRGS, UFV e UFVJM. 

○ Contrapartida: trabalhos administrativos - secretário, recepcionista, auxiliar, 

operador de máquina copiadora e afins. 

○ O citado formato está presente em 7,94 % das universidades federais. 

● Auxílio desenvolvimento acadêmico - presentes na UFC, UFLA, UFMA, UFOP, 

UFPEL, UFPI, UFRJ, UFPRR, UFSM, UNIPAMPA, UNIRIO e UTFPR. 

○ Contrapartida: trabalho acadêmico - auxiliar de projetos de ensino, pesquisa 

e/ou extensão, sendo necessário a regulação frequente de um professor 

supervisor.  

○ O citado formato está presente em 19,05 % das universidades federais. 

 

 Além destes principais, acima destacado, foi encontrado outros formatos do auxílio 

contrapartida, como salva-vidas (UFGD), tutor em creche institucional (UFGD) e promotor 
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de atividades culturais (UFPI). 

 Logo, percebe-se que entre os principais formatos de oferta da modalidade de auxílios 

contrapartida, a com menor recorrência entre as UFs é o “auxílio profissionalização ou 

aprimoramento profissional”, presente em 5 instituições do total de 63, o que corresponde a 

7,94% de UFs, enquanto o mais recorrente é o “auxílio desenvolvimento acadêmico”, presente 

em 12 universidades, que representa 19,05 % de UFs. 

Por outro lado, de modo geral, a modalidade de auxílios contrapartida - independente 

do formato ofertado - está presente em 42,9% das instituições aqui pesquisadas, porém nunca 

de forma exclusiva, ou seja, essa não é a única modalidade ofertada em qualquer instituição, 

ela está sempre acompanhada das demais modalidades de auxílio, como alimentação, moradia, 

transporte ou outras similares.  

Nesse sentido, destaca-se a Universidade Federal de Grandes Doutorados como a que 

apresenta maior número de auxílios estruturados nesta modalidade, com 4 auxílios23. Do outro 

lado, 36 universidades não adotam nenhuma ação vinculada a suas políticas institucionais de 

assistência estudantil que exige dos estudantes trabalho acadêmico ou administrativo para 

receber os recursos financeiros de auxílios, esse conjunto representa 57,1% do total de 

universidades federais, logo, a maioria das UFs.  

 

Imagem XI - Organização da modalidade de contrapartida 

                                                
23 Bolsa esporte de R$ 200,00; Bolsa Monitoria Lazer e Esporte à PCD de R$ 400,00; Bolsa salva-vidas de R$ 

500,00 e; bolsa Brinquedista de R$ 400,00 - para atuarem na creche institucional. 
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Imagem produzida pelo próprio autor 

 

 Por fim, se aproximando da conclusão do presente item de capítulo, têm-se outras 

ações que merecem destaques e que, por suas particularidades, não se encaixam em nenhum 

dos conjuntos anteriormente citados. Nesta parte da dissertação será discorrido somente 

aquelas ações que são mais recorrentes entre as UFs, casos muito específicos, que ocorrem 

uma ou no máximo em três instituições, podem ser consultados na tabela III.  

 Assim, há o auxílio PCD que, por sua vez, corresponde a um repasse financeiro direto 

ao estudante PCD, a diferença desta modalidade com a de monitoria/tutorial PCD - na 

modalidade auxílio/bolsa contrapartida - é que o “auxílio PCD” faz o repasse direto ao 

estudante com deficiência, enquanto o outro é voltado apenas ao estudante que presta 

monitoria para o PCD. Essa modalidade está presente em 9 universidades: UFAC, UFBA, 

UFERSA, UFLA, UFPI, UFFRJ, UFS, UFSB e UNIFAP, representando 14,29 % das federais. 
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 Em sequência, tem-se o auxílio material de alto custo que, por sua vez, corresponde 

a um subsídio financeiro ou oferta de kits para estudantes de cursos que exigem materiais de 

alto valor aquisitivo, como odontologia e arquitetura. Essa modalidade está presente na 

UFAM, UFG, UFMA, UFMG, UFPA, UFPEL, UFPI, UFRGS, UFU e UFVJM. A citada ação 

está presente em 15,87 % das universidades, entretanto, deve-se ponderar que nem todas as 

UFs têm cursos que exigem materiais de alto custo, deste modo, a presente modalidade não é 

aplicável para todas as instituições. 

 De forma diferente, tem-se o “auxílio ingressante” ou também denominado “auxílio 

instalação”. O objetivo particular desta modalidade é oferecer apoio ao calouro para a 

mudança e/ou adaptação na universidade. Outra característica desse grupo é o recorte de 

público: restrito a estudantes que mudaram para o município da UF em razão do ingresso na 

universidade. Além disso, a citada modalidade, quando concedida, tem um período limitado 

de oferta, indo de parcela única a um semestre de duração. O auxilio ingressante/instalação 

está presente na UFF, UFFS, UFLA, UFMT, UFOPA, UFSCar, UFG, UNILAB e 

UNIPAMPA, o que corresponde a 14,29 % das instituições. 

 O seguinte contexto pode ser visualizado da seguinte forma: 

 

Imagem XII – Compilados de modalidades de auxílios específicos:
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Imagem produzida pelo próprio autor. 

 

 Não obstante, ainda há outras ações mais pulverizadas, em outros termos, mais 

distintas entre as universidades, assim, está presente em poucas UFs, de uma a três. São 

exemplos: auxílio saúde, que remete a um valor pecuniário para subsidiar tratamentos, como 

ocorre na UFT; auxílio transporte até a unidade de saúde da universidade, como o caso da 

UNIFESP; academias gratuitas de musculação, presentes na UFTM e UNILAB; auxílio 

óculos, na UFRN; colônia de férias/centro de lazer, na UFRGS; programa de línguas, 

disponível na UFCSPA e UnB; entre muitos outros exemplos que podem ser consultados no 

banco de dados presente na tabela III, na coluna “Outros auxílios/programas/serviços”. 

 Por fim, em uma última observação, há de se conceituar a informação “não 

identificado” presente neste levantamento documental. Como dito no início deste capítulo, as 

informações aqui obtidas tiveram como fonte os sites oficiais das universidades federais ao 
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considerar o princípio da administração pública, publicidade, e que os portais online são uns 

dos principais meios de acesso à informação dos usuários e da comunidade em geral. Logo, 

diante deste contexto, as informações que não foram encontradas nos sites, presentes nos 

editais publicados, notícias oficiais ou vínculos informativos do tema vinculado aos portais 

institucionais, foram consideradas como “não identificada” e, de mesmo modo, torna-se uma 

característica a ser considerada nas características das configurações dessas políticas.  

 Em síntese, o conceito de “informação não encontrada” não quer dizer, por si só, que 

o serviço ou auxílio inexiste nessa universidade, ou que exista. Esse dado pode nos revelar 

uma gama de compreensões que para ser interpretado é preciso convocar o referencial 

bibliográfico, expresso no primeiro e segundo capítulo deste trabalho. 

 Em exemplos: quando se trata de “não identificado” em condicionalidades ou 

critérios nos editais, pressupõe-se que não existe essa regra pela inexistência de 

regulamentação que impeça o acesso, considerando que o edital é o instrumento que dita as 

regras deste processo seletivo. São exemplos disso as condicionalidades de rendimento 

acadêmico ou reprovação por frequência que possa vir a não constar nos editais, logo, a 

instituição não poderá exigir dos alunos tal condição, em relação aos seus auxílios. Outra 

consideração, ainda em editais, é o critério de primeira graduação, quando ausente cabe a 

inscrição aos portadores de diploma no processo seletivo, por não haver esse impeditivo 

escrito nas normas de seleção. 

 Por outro lado, a informação não encontrada também pode remeter a obstáculos para 

o acesso da informação, o que dificulta não só as pesquisas sobre a política de assistência 

estudantil ou o monitoramento dessas ações, mas também se apresentam como barreiras para 

o acesso dos graduandos às ações de permanência universitária e da participação social. A 

variável em que esse fenômeno é mais recorrente é a de colegiado da PAE, com 36 

universidades (66,7%) - espaço relativo à participação da comunidade na gestão das PAEs. 
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 Nesta mesma reflexão, outra grande incidência de ausência de informação está nos 

serviços vinculados às PAEs, chegando a 55,6%. Percebeu-se que essa taxa, entre os serviços, 

é superior em todas as universidades que não contam com uma pró-reitoria específica para os 

assuntos estudantis. Em serviço de moradia universitária, não foram encontradas informações 

deste serviço em 9,3% das UFs que têm pró-reitoria específica para a política, enquanto as que 

não têm essa condição administrativa a taxa de “não identificado” é de 44,4%. O mesmo segue 

para serviços de saúde, 5,6% contra 33,3%, serviços de creche, 50% contra 88,9% e serviços 

de transporte com 33,3% contra 66,7% de cada conjunto, respectivamente. 

 Diante do exposto, percebe-se uma gama de ações, concepções e modos organizativos 

das ações que compõem e configuram as políticas institucionais de assistência estudantil nas 

universidades federais brasileiras. Os esforços de conceituação e agrupamento das ações, 

realizadas por esse capítulo surgem em função do objetivo de encontrar, distinguir e expor os 

dados das PAEs, para que desta forma seja possível visualizar as experiências a nível nacional 

das políticas de assistência estudantil das 63 universidades federais brasileiras.  

Com isto, pode-se verificar que o serviço vinculado às PAEs com maior adesão entre as 

UFs, fora o serviço de saúde que está presente em todas instituições, é o restaurante 

universitário, sendo predominante o regime terceirizado, enquanto o serviço de creche é o 

menos comum. Não distante, ao refletir sobre os programas de auxílios, identificou-se quatro 

tipos de organização dos auxílios, sendo o setorial o mais recorrente. Por outro lado, entre as 

modalidades de auxílios, encontrou-se 10 principais modalidades distintas, calcadas em repasse 

financeiro direto ou indireto, sendo o auxílio moradia o mais presente nas instituições. Em 

outros resultados, destaca-se a existência de auxílios/bolsas vinculadas às PAEs que exigem 

contrapartida do estudante, retomando conceitos das origens da assistência estudantil no Brasil 

- conferir no capítulo dois.  

Por fim, esses dados oportunizam ainda outras leituras, em especial quando as 
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informações destes programas e serviços são associadas com determinados indicadores que 

caracterizam essas universidades, como o tempo de criação, região e administração - 

indicadores presentes no segundo capítulo e no banco de dados. Deste modo, o próximo e 

último item deste capítulo abordará essa reflexão, considerando que tal análise demonstra 

elementos do processo de diversificação das políticas de uma universidade para a outra. 

 

3. Características institucionais versus características das políticas  

 Como visto pelo item anterior, as universidades contam com diferentes configurações 

de suas ações para a promoção da permanência universitária, variando o modo de organizar os 

programas e serviços, diferentes critérios de acesso e permanência, distintos valores, incluindo 

médias nacionais destes valores, e com discrepantes níveis de publicidade das ações, 

considerando tal elemento como um fator caracterizante destas políticas institucionais. 

 Diante disto, a partir destes dados desagregados, questiona-se se há uma relação entre 

os elementos que caracterizam essas universidades e os elementos que caracterizam essas 

políticas, ou seja, a hipótese de causa e efeito entre a estrutura universitária e as configurações 

das PAEs pode ser afirmada? De modo a aproximar desta compreensão de como essas ações 

que compõem a assistência estudantil se diversificam a depender da universidade e, com isso, 

possíveis tendências de acordo com as semelhanças institucionais, abordaremos associações 

iniciais nesta parte da dissertação. 

 Logo, um dos possíveis elementos norteadores para essas associações são as 

características das universidades. Dentre eles, podemos citar os elementos administrativos, 

como pró-reitorias e colegiados; elementos de região, para verificar se há tendências por 

estados brasileiros, e, por fim; da expressão de um elemento histórico, como a data que marca 

a germinação dessas UFs, ou seja, o início da constituição dos seus recursos institucionais - 

elementos abordados no primeiro e, em especial, no segundo capítulo.  
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 Não obstante, ressalta-se que a citada investigação é apenas um primeiro passo no 

campo acadêmico a respeito da hipótese levantada, pois há uma ausência de estudos que 

exploram, questionam e/ou dão atenção para esta relação. Diante disso, trazer tal objetivo para 

a presente dissertação foi algo desafiador, porém, considerando o tema, algo necessário. Logo, 

considerando uma primeira aproximação, escolheu-se os citados elementos - administrativo, 

regional e temporal - apenas como ponto de partida, sem desconsiderar a possível contribuição 

de outros elementos que possam afetar nosso objeto de pesquisa.  

 Conceitua-se, ainda, que a escolha dos citados elementos foi baseada no critério e 

lógica de todo o restante desta dissertação, ou seja, algo que possa ser quantificado e 

identificado através dos sites oficiais das instituições. É importante destacar que, a partir de 

outros métodos, outros elementos podem ser identificados e relacionados, porém, para essa 

dissertação, ponderando a extensão do trabalho, optou-se por identificar os elementos através 

do método que já havia sido adotado por essa pesquisa. 

 Assim, iniciado as associações propostas, usou-se do teste exato de Fisher, ou seja, 

uma técnica matemática de mensuração de significância por estatísticas, para afirmar a existência 

de tendências e relações dos elementos acima destacados com os serviços e programas que 

compõem as políticas de assistência estudantil. Diante disto, pode-se afirmar que há relação 

direta entre a existência de uma pró-reitoria específica para a assistência estudantil com a 

existência dos serviços de saúde, moradia universitária e creches institucionais, ou seja, há 

uma tendência comprovadamente estatística em relação a suas configurações quando há pró-

reitorias.  

 Por exemplo, em saúde, só há serviços considerados como “ampliados” em 

universidades com pró-reitorias, enquanto instituições que contam somente com diretorias, 

secretarias ou outros similares, a maioria desse serviço está na classificação “básica” - 66,7%. 

A mesma lógica serve para os demais serviços citados: só há MU em todos os campi em UFs 
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com pró-reitorias, não obstante, há pelo menos um MU por campi em 62,9% das UFs com 

pró-reitoria, enquanto em instituições sem esse espaço administrativo apenas 11,1% há algum 

tipo de moradia. Em creche, por sua vez, o referido serviço apenas existe em UFs com pró-

reitorias, verificando mais uma vez uma relação direta entre esses dois elementos. 

 Enquanto ao serviço de transporte, vide intercampi, não foi identificado pelo teste 

estatístico uma referência direta com a pró-reitoria, isto porque a diferença entre instituições 

com e sem pró-reitoria - e que oferecem esse serviço de transporte - não é tão latente quanto 

os demais serviços, além de apresentarem proporções desiguais. Porém, numericamente, a 

oferta ainda é superior quando há pró-reitoria, com 59,3% contra 33,3%, respectivamente. 

 Logo, de modo geral, entende-se que há associação e importância entre a existência 

de pró-reitorias em função da consolidação e ampliação dos serviços relacionados à assistência 

estudantil institucional. Essa relação entre elementos de gestão se torna, portanto, um fator 

caracterizador das configurações dessas políticas.  

 Não distante, ainda foi evidenciado que a informação “não identificada" de um 

serviço, ou seja, quando se há dificuldades de acesso ou inexistência de informações sobre os 

serviços naquela instituição, foram superiores em todas as universidades que não contam com 

pró-reitoria para os assuntos estudantis. Com isto, podemos afirmar que o aspecto 

“publicidade” da administração pública é mais latente nas UFs que adotam pró-reitorias 

próprias para a gestão de suas políticas institucionais de assistência estudantil.  

 Por outro lado, considerando agora os colegiados da assistência estudantil, ou seja, 

os espaços institucionais de participação social, pode-se afirmar que há associação estatística 

com os serviços de moradia universitária em função da existência e abrangência. Por exemplo, 

entre as instituições que têm colegiado, 57,7% desse conjunto tem MU consolidada, enquanto 

entre as UFs sem colegiado, apenas 11,1% têm serviços de moradia. Não suficiente, apenas as 

UFs com colegiado apresentam MU em todos os campi, enquanto as instituições sem 
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colegiados são as únicas em que esse serviço não foi identificado, com a seguinte 

representação numérica: 22,2% contra 0%, respectivamente. 

 Em sequência, os outros serviços como saúde, creche e transporte se apresentam com 

maior recorrência nas universidades com colegiados, com suas porcentagens superiores em 

todos esses serviços em relação às universidades que não adotam o referido espaço de 

participação social - 91,7% contra 88,3%, 33,3% contra 22,2%, 58,3% contra 44,4%, 

respectivamente. 

 Deste modo, pode-se afirmar que há associação e importância entre a existência de 

colegiados em razão à consolidação e abrangência dos serviços relacionados à assistência 

estudantil nestas UFs, em que a adoção institucional por espaços de participação da 

comunidade fortalece as estratégias de permanência universitária, além de ressaltar o aspecto 

democrático das universidades públicas. 

 Na sequência, mas ainda analisando as associações que, por sua vez, representam 

tendências entre os elementos que diversificam as configurações das citadas políticas, têm-se 

as características dos editais de seleção para os programas de auxílio estudantil. 

 Para tanto, pelo teste exato de Fisher, identificou-se significância na relação entre 

colegiado de assistência estudantil com os critérios de renda e os de condicionalidades 

adotadas pelas instituições. Em condicionalidade, por sua vez, destaca-se que nenhuma 

universidade com colegiado adota o grau máximo de critério de exclusão das PAEs, enquanto 

de 1 a 5 UFs24 sem colegiado adotam a condicionalidade alta, tal contexto revela uma profunda 

diferença entre as configurações destas políticas.   

 Adiante, em renda per capita, identificou-se que apenas as universidades com pró-

reitorias diminuíram o critério para 1SM. Este fato pode ser interpretado como um elemento 

contraditório à tendência identificada até o momento, em que esse grupo de universidades 

                                                
24 1 UF se considerar as instituições sem colegiado e 5 UFs se considerar aquelas que não foi 
identificado a informação da presença de um colegiado, presumindo-se, portanto, como inexistente.  
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apresentavam características de ampliação do acesso em todos os aspectos aqui pesquisados, 

porém, com a restrição de renda, ou seja, com a adoção de um elemento que exclui parte do 

público alvo, este conjunto de UFs não pode ser caracterizada como totalmente ampla em 

comparação com o grupo de universidades com apenas diretorias/secretarias de assistência 

estudantil. Entretanto, considerando a maior recorrência de ações baseadas nesta perspectiva, 

pode-se afirmar que há uma tendência de PAEs ampliadas nas instituições com pró-reitorias.  

 Em outra associação, mas ainda considerando as características dos editais, pode-se 

afirmar que há uma íntima relação entre a adoção dos tipos de auxílio setorial-perfil e 

centralizado com universidades que contam com colegiados, pois esses citados tipos de auxílio 

somente são encontrados nessas instituições. Por outro lado, o tipo de auxílio perfil é mais 

recorrente em UFs sem pró-reitorias - 22,2% contra 5,6%. 

 Deste modo, comprova-se que, diante deste recorte, há um padrão de configuração 

das PAEs que está influenciada diretamente pela forma administrativa que cada UF adota, em 

seu exercício da autonomia universitária.  

 Por outro lado, considerando uma outra possível divisão das universidades, desta vez 

por região, pode-se afirmar que o estado brasileiro com maior número de UFs que adotaram 

pró-reitorias é Minas Gerais, com 10 instituições, sendo este estado também o com mais 

federais no Brasil, 11 ao total. Por outro lado, em termos de porcentagem, o grupo mineiro 

está entre os 8 estados que não tem 100% de suas UFs com pró-reitorias instituídas, enquanto 

Roraima, Amapá e Amazonas não tem nenhuma federal com essa condição administrativa - 

sendo todas do Norte, representando 42,86% das UFs desta região.  

 De outro modo, relacionado a região com a existência de universidades que adotam 

colegiados de assistência estudantil, em parâmetros estatísticos, o Distrito federal e os estados 

de Tocantins, São Paulo e Minas Gerais encabeçam a lista de universidades com a citada 

característica administrativa, com 100%, 100%, 66,7% e 54,5% de presença em cada conjunto. 
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Sendo, ainda, em termos quantitativos, o grupo mineiro com o maior número de UFs nessa 

situação, 6 federais. 

 Já em serviços, ainda nesta relação por região, destaca-se que o estado com maior 

quantitativo de UFs com RU e todos os campi é também Minas Gerais, com 7 federais nestas 

condições, seguida pelo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com 3 universidades em cada 

estado. Por outro lado, a presença de restaurante em todos os campi não é uma realidade em 

nenhuma UF em 9 estados, sendo todos na região norte e nordeste - 5 e 4 estados, 

respectivamente. Ademais, Roraima é o único estado do Brasil que atualmente está sem um 

restaurante universitário, porém o RU está sendo construído. 

 Adiante, ainda em restaurantes, constata-se que apenas 3 estados têm em todas as suas 

federais RUs que são institucionais, sendo em Alagoas, Espírito Santos e Piauí - todas com 

uma universidade cada. Não diferente, confirmou-se que não há, em um mesmo estado, mais 

de duas UFs que adotam RUs institucionais. Enquanto, por sua vez, os restaurantes 

terceirizados são os mais recorrentes no atual cenário brasileiro, apresentado como a 

configuração mais adotada em 15 estados, ou seja, é o modelo majoritário 57,69 % dos estados 

brasileiros. 

 Nesta linha de pensamento, associando os valores dos restaurantes com o regime de 

RU, através do teste estatístico de Kruskal-Wallis, não foi identificado uma tendência de 

significância matemática entre os valores dos RUs com estes diferentes regimes de 

restaurantes, devido à baixa diferença entre os valores por grupo, porém os menores valores 

foram encontrados nos RUs institucionais: o valor médio destes é de R$ 2,18, enquanto a 

média dos RUs terceirizados é de R$ 2,91, valor mínimo cobrado pelo primeiro grupo 

(institucionais) é de R$ 0,80, enquanto o valor mínimo do segundo grupo (terceirizados) é de 

R$ 1,10, na mesma lógica o valor máximo: R$ 5,00 contra R$ 6,7525. 

                                                
25  O RU de R$ 8,56, não teve o seu regime identificado. 
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 Adiante, retomando a análise por região, porém agora considerando os valores destes 

restaurantes, independente do regime, verifica-se que a menor média encontrada é no Piauí, 

que tem uma federal, no valor de R$ 0,80 por refeição, enquanto a maior média é de R$ 5,20, 

no Distrito Federal, também com apenas uma federal. Por outro lado, os estados que 

apresentam maior variação entre os valores por refeição são empatados, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul, com uma diferença de até R$ 2,39 de uma universidade para a outra, no interior 

de cada estado. 

 Finalizando as associações por região, verificou-se que o tipo setorial é o mais 

adotado no país, sendo a forma de organização de auxílios mais recorrente, estatisticamente, 

em 92.59% dos estados brasileiros. Enquanto Santa Catarina e Tocantins são os únicos estados 

que estão abaixo de 50% de adesão do tipo setorial, com 0% cada uma, sendo as UFs 

catarinenses dividas igualmente entre setorial-perfil e centralizada, e a federal do Tocantins 

adota o tipo centralizada. 

 Por fim, representando as últimas associações principais no interior das configurações 

das PAEs destacadas por este estudo, tem-se o ano que marca as origens das universidades 

federais brasileiras. Deste modo, para que fosse possível visualizar as 63 UFs, criou-se uma 

divisão em dois grupos baseada em sua temporalidade: (1) anterior e (2) após 1999 - com 49 

e 14 universidades, respectivamente26. 

 Assim, partindo destas premissas, ressalta-se que apenas as universidades antigas 

(anterior a 1999) possuem entre seus RUs, os restaurantes institucionais (8 UFs), comprovando 

a hipótese de que a conjuntura da época e recursos adquiridos ao longo da história permitiram 

que tal fato fosse possível, ao passo em que as instituições mais novas já nasceram sobre o 

contexto da terceirização dos serviços de alimentação universitária e sua adesão foi unânime, 

de acordo com os dados coletados.  

                                                
26 A diferença numérica entre os grupos é grande, o que torna as análises complexas, logo, foi 
ressaltado apenas fenômenos com grande contraste, para evitar a margem de erro. 
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 Não diferente, descobriu-se que entre as UFs que estabeleceram RU em todos os 

campi (30), 90% destas universidades (27) são do primeiro grupo, com origens anteriores a 

1999, deste modo pode-se afirmar que há relação direta entre a temporalidade e a capacidade 

oferta do citado serviço na configuração da política de assistência estudantil. Porém, não houve 

grande disparidade ao correlacionar os restaurantes “em construção” com a temporalidade das 

federais, sendo 3 UFs nesta condição pertencentes ao primeiro grupo, e 2 no grupo de 

instituições com origens mais recentes, pós 1999, logo, não se pode afirmar que, entre as 

universidades novas, seus serviços ainda estão em construção - pois não é uma característica 

predominante desse grupo. 

 Por outro lado, corroborando com a ideia de que a antiguidade da instituição é um 

fator relevante para a política, entre as 39 universidades que construíram moradias estudantis, 

87,18% delas tem suas origens anteriores a 1999, reafirmando a mesma hipótese verificada 

através dos restaurantes: há uma associação entre a condição histórica institucional e a 

consolidação de serviços das PAEs. 

 Deste modo, ao expor estas principais associações, respondendo aos questionamentos 

levantados pelos finais dos itens do primeiro e segundo capítulo, foi revelado por esse estudo 

que as ações das políticas institucionais de assistência estudantil apresentam várias 

configurações que diferenciam as instituições uma das outras. Ademais, uma característica 

marcante dessas políticas são as suas ramificações que, em diversos momentos, complexifica 

essas políticas, tendo como consequência diferentes grupos e subgrupos das ações e estratégias 

das PAEs em cada universidade. 

 Em um rápido exemplo, de forma que ilustre uma experiência entre essas políticas, 

demonstraremos a UNIFESP considerando que a presente pesquisa parte desta instituição. Em 

primeiro aspecto, a federal de São Paulo pertence ao grupo em que suas origens são anteriores 

a 1999, não obstante, a instituição adotou pró-reitoria e colegiado próprio para a assistência 
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estudantil, segundo este estudo, essas características de universidade corrobora com a 

tendência de política mais abrangente, como de fato demonstra parte dos serviços e programas 

da UNIFESP.  

 Em específico, considerando os serviços de restaurante, esta universidade conta com 

um por campi, terceirizados, sob o valor de R$ 2,50, o que já é um pouco menor do que a 

média nacional, ademais, o serviço de saúde está no nível ampliado, porém apenas no campus 

sede, entretanto, há um auxilio que custeia a passagem de estudantes de outros campi para o 

atendimento em saúde na “Casa do Estudante”. Outra questão que vai ao encontro com a 

mesma perspectiva anterior são as características do edital periódico do programa de auxílios, 

o critério de renda permanece 1,5 SM e as condicionalidades são básicas, além de não pré-

estabelecer limites de vagas e permitirem portadores de diplomas. A universidade adota o tipo 

de auxílio Perfil, com 5 classificações, o que a distância de outras UFs com esse tipo mais 

fragmentado, com até 12 classificações.  

 Por outro lado, a UNIFESP não conta com moradia universitária e não há informações 

sobre a possível existência de serviços como creche ou intercampi, entretanto, mesmo que 

essas últimas características se apresentem como uma contra tendência em relação a estrutura 

desta universidade, de modo geral a configuração desta PAE se demonstra ampliada e mais 

completa em comparação com o contexto nacional. 

 Assim, diante a explanação realizada por este capítulo, pode-se verificar o 

pressuposto de que há diversidade em termos de configurações entre as políticas institucionais 

de assistência estudantil e que cada universidade conta com experiências singulares, bem 

como, iniciou-se às reflexões, com alguns resultados, a respeito da existência de tendências 

destas políticas ao associa-las com as características dessas UFs, a partir de elementos de 

temporalidade, região e condição administrativa.  

 Conclui-se, com as reflexões realizadas ao longo de todos os capítulos até aqui, que 
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as características históricas e estruturais das universidades são elementos que atribuem 

possíveis características às configurações das políticas institucionais de assistência estudantil 

e, deste modo, as tornam experiências singulares de promoção à permanência universitária 

diante as outras instituições. 

 De mesmo modo, em uma última observação, diante da complexidade da investigação 

aqui proposta, sobretudo no presente item/subcapítulo, a extensão das possibilidades e 

probabilidades deste recorte de pesquisa torna necessário estudos extensivos sobre a temática, 

bem como, visões de outros pesquisadores, visando as boas práticas científicas. 
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CONCLUSÃO 

 

 Em primeira colocação, verificou-se a premissa de que as universidades federais 

brasileiras, diante da capacidade de alterar e criar suas próprias normas, mediante a 

prerrogativa da autonomia universitária, diversificam suas características uma das outras a 

partir de suas realidades e tensionamentos locais. Esse movimento é concretizado através de 

diversos processos, como os elementos históricos institucionais e a trajetória da assistência 

estudantil no Brasil compõem as bases que criam e diversificam as políticas de assistência 

estudantil, na qual insere outros elementos, como os recursos materiais e humanos 

institucionais, regulação financeira, compreensões das instituições, dos gestores e dos grupos 

de pressão sobre as realidades locais em que são inseridas, tensionamentos políticos/sociais da 

sociedade e dos membros dessas universidades. 

 Desse modo, percebeu-se que esse cenário, exposto pelo primeiro e segundo capítulo, 

cria e molda diferentes elementos que constituem, de forma particular, cada ação em cada 

universidade. Assim, no enredo das políticas institucionais de assistência estudantil, esses 

citados elementos, em que exemplos reais de suas consequências foram identificados e 

destacados pelo terceiro capítulo em forma de características das políticas, nos mostrou que 

existem diferentes configurações de políticas voltadas à promoção da permanência 

universitária.  

 Essa multiplicidade de configurações se dá através da oferta ou não oferta dos 

serviços e programas que compõem as configurações de PAEs, das características dos 

processos seletivos, alguns mais ou menos ampliados que outros, dos tipos de auxílios 

financeiros adotados27 e, por fim, nas diferentes modalidades de auxílio que existem nas UFs28, 

                                                
27 Tipos de auxílios: setorial, perfil, setorial-perfil e centralizado 
28 Modalidade de auxílios: moradia, alimentação, transportes, material didático, permanência, emergencial. 
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em variados valores e versões ou formatos de oferta, com repasse financeiro direto ou indireto 

ao estudante. 

 Com isto, em questão de configuração destas políticas, o presente estudo identificou 

e criou diversas tipologias criteriosas para visualizar essas políticas a nível nacional. De modo 

mais abrangente, têm-se três grupos de ações que podem ser classificadas como: (1) Os 

serviços: alojamento (MU), restaurante (RU), intercampi, saúde e creche; (2) os auxílios: 

moradia, alimentação, transportes, material didático, permanência, emergencial e os; (3) 

auxílios que exigem contrapartidas, em diversas modalidades.  

 Esse conjunto de estratégia, que formam as políticas, têm um papel imprescindível 

em dar respostas a diversas demandas em diferentes aspectos da vida que, por sua vez, 

correspondem a desigualdade social no contexto brasileiro, considerando seus efeitos em 

matéria de pessoas beneficiadas, assim, destaca-se as especificidades e particularidades dessas 

políticas na garantia dos direitos e o papel do Estado no cumprimento desse dever. 

 Não suficiente, verificou-se que tal cenário de diversidade e especificidade é tão 

complexo que, para a atualidade, não há nenhuma política institucional totalmente idêntica a 

qualquer outra experiência entre as universidades federais. Isso é provado a partir do 

mapeamento realizado por essa pesquisa. 

 Entretanto, considerando os três grupos de ações que compõem essas políticas, é 

possível afirmar tendências ao comparar essas estratégias de permanência universitária com 

as características institucionais. Com isto, afirma-se que essas diferenças entre as políticas não 

são fenômenos aleatórios, em outras palavras, a diversificação das políticas são, 

comprovadamente, consequências da trajetória histórica da instituição e da formulação da 

assistência estudantil brasileira que, deste modo, atribui particularidades para cada 

universidade, seja estrutural ou administrativa, e estes elementos contribuem para formar a 

singularidade de cada política institucional de assistência estudantil.  
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 Não distante, ao considerar a trajetória da assistência estudantil no Brasil, é valioso 

ressaltar o PNAES como um elemento que compõe a atual dinâmica das políticas 

institucionais. Logo, por mais que as políticas institucionais sejam, comprovadamente, 

diferentes umas das outras, este Plano se apresenta como um elemento em comum a todas elas, 

servindo como um norte para as universidades federais atualmente, sobretudo na definição dos 

objetivos: promoção da permanência universitária. 

 Ademais, o PNAES, foi/é fruto de um movimento de tensionamento das 

universidades públicas brasileiras e de diversos movimentos e organizações sociais, como o 

movimento estudantil e a FONAPRACE, logo, os postulados por esse Plano se referem aos 

interesses políticos e sociais dessa comunidade, deste modo, pode ser concebido como 

parâmetro para as investigações nesta área.  

 Não distante, o conceito “norte” ou direção que leva este Plano remete a algo que será 

inspiração ou guia, e não uma instrução normativa obrigatória. As instituições, em pleno gozo 

da autonomia universitária, aderem às orientações do PNAES podendo, ainda, extrapolar essas 

instruções, porém essa escolha tem complicações: a não adesão significa o não repasse de 

recursos financeiros para subsidiar suas próprias políticas de assistência estudantil, de mesmo 

modo, extrapolar esse instrumento significa o não apoio financeiro da União para consolidar tal 

ação ou, até mesmo, a política como um todo.  

 Até o momento, a partir do estudo bibliográfico e documental, entre as universidades 

federais brasileiras, nenhuma instituição recusou ou divergir substancialmente do PNAES, 

entretanto, constatou-se a recorrência das UFs de extrapolarem esse plano, de dois modos: (1) 

Restringindo suas políticas, em comparação ao PNAES, ou (2) ampliando suas políticas, em 

comparação ao PNAES. 

Ao que concerne o modo restringir mais o que já é postulado pelo PNAES, temos como 

exemplo a limitação do ingresso dos portadores de diploma nos programas de auxílio financeiro 
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e a redução per capita para ingresso. Por outro lado, de modo a ampliar o acesso da política de 

assistência estudantil, identificou-se o RU, de modo que atenda a todos os estudantes e não 

somente aqueles aprovados por processo seletivo e, em outro exemplo, os serviços de saúde, 

que também independem de renda ou processos seletivos para o seu uso. 

Deste modo, para além do repasse de verbas, o PNAES hoje é um parâmetro para 

analisar as estratégias de assistência estudantil. Entre os desafios deste Plano, tem-se o limitado 

repasse financeiro e a restrição do uso desta verba, porém, em termos de conquistas, o PNAES 

promove um norte político e técnico para as UFs, além do suporte financeiro - mesmo que 

insuficiente.  

Entretanto, há mais obstáculos, o PNAES não é uma política de Estado até os dias atuais, 

em 2020 o plano completou 10 anos como um decreto, sendo uma política de governo que vem 

sendo continuada ao longo de 4 governos diferentes: Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Sua 

instabilidade gera insegurança para os usuários, para as universidades e para a sociedade em 

geral.  

 Deste modo, a partir desses elementos conceituais e estatísticos, identificou-se 

características das políticas de assistência estudantil das universidades federais espalhadas 

pelo território nacional e, com isto, foi verificado a principal premissa deste trabalho: os 

principais serviços e programas que compõem essas políticas possuem diferentes 

características em suas configurações, logo, diferentes formas de organização das ações de 

promoção à permanência universitária, para cada universidade federal.  

 Não distante, as particularidades destas políticas devem ser compreendidas através 

dos elementos que possibilitam os processos de formulação, execução e consolidação de 

direitos, programas e serviços que devem ser permanentes e universais, mesmo que isto ainda 

não seja uma total realidade ao se tratar a assistência estudantil, como revela este estudo. 

 Neste sentido, as configurações e abrangências destes programas e serviços que 



129 
 

compõem as políticas de assistência estudantil, através dos elementos que explicam sua 

natureza, função, abrangência, critérios de acesso e permanência e formas de articulação com 

as demais ações, são imprescindíveis para atribuir corpo e sentido na capacidade de responder 

às demandas sociais em cada contexto. Logo, considerando as discussões realizadas nesta 

pesquisa e dos métodos de investigação adotados, ressaltamos alguns resultados e observações 

a seguir. 

 Considerando os destaques, temos que atualmente existem quatro formas diferentes 

de organizar as modalidades de auxílio pertencentes às PAEs entre as universidades federais, 

sendo aquela distribuída entre as áreas estratégicas do PNAES o tipo mais adotado: setorial. 

Em outra característica destas políticas, verifica-se que a saúde e RU são as estratégias mais 

recorrentes entre as UFs em termos de prestação de serviço, presente em mais de 90% das 

instituições pesquisadas, ademais, a presença de restaurante em todos os campi não é uma 

realidade na maioria dos estados das regiões norte e nordeste. Enquanto no programa de 

auxílios, a modalidade com maior adesão é a moradia, presente em 51 universidades, porém 

sob valores variados. Ainda nesta reflexão, foi identificado ações vinculadas às PAEs que 

exigem contrapartidas dos estudantes, o que evidencia que a ideia das primeiras estratégias da 

assistência estudantil no Brasil ainda não foi abandonada. 

 Ademais, em outros resultados que revelou maiores características destas políticas 

brasileiras, explorou-se, de forma inicial, a hipótese levantada de que há relações entre as 

características das instituições e as configurações das políticas, uma vez que foi identificado 

que universidades com pró-reitoria e colegiados específicos para a assistência estudantil 

tendem a ter suas ações de promoção à permanência universitária mais completas e 

abrangentes em relação as UFs que contam apenas com uma secretaria/diretoria para a gestão 

das PAEs. Logo, fortalece a hipótese de que a forma administrativa adotada pelas instituições 

reflete nas características das políticas formuladas e gestadas por essas universidades. 
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 Em outro momento de análise, porém ainda explorando essas associações, mas a 

respeito da temporalidade das instituições, evidenciou-se que um maior período temporal 

permitiu as universidades acumularem recursos para dispor à assistência estudantil, pois 

somente este grupo de UFs (as mais antigas) contam com RU institucionais, além que, entre 

as instituições que têm restaurantes em todos os campi e tem moradia universitária, a maioria 

está naquelas que têm as origens anteriores a 1999. 

 Assim, as políticas se apresentam como experiências singulares umas às outras por 

serem resultados das históricas e contraditórias relações entre Estado e sociedade, em 

diferentes contextos históricos, sociais e políticos. Nesse mesmo sentido, as políticas de 

assistência estudantil apresentam uma forte perspectiva de defesa e garantia de direitos, bem 

como, ressalta o dever do Estado nessa oferta e promoção. 

 Deste modo, em ressaltos e observações finais, vale-se salientar o papel do 

FONAPRACE diante do processo de fortalecimento da assistência estudantil na atualidade. 

Este fórum contribui com os estudos anuais sobre os resultados destas políticas nas 

universidades federais, bem como, na presente tensão política pela luta pela regulamentação 

do PNAES como política de Estado. Essas e outras ações permitem estabelecer um norte aos 

pró-reitores e a toda comunidade acadêmica nesta empreitada que mobiliza estratégias, como 

a criação dos conselhos de assistência estudantil, em todo o Brasil, de modo a fortalecer a 

promoção da permanência universitária. 

 Não suficiente, a FONAPRACE e o movimento estudantil se destacam ao considerar 

o tensionamento social e político para o aumento de verbas que é destinado para as instituições 

através do PNAES, para que as políticas institucionais tenham corpo suficiente para atender à 

crescente demanda que exige das instituições respostas. Sem esse elemento financeiro e 

material, como ressaltamos ao longo deste trabalho, as políticas de assistência estudantil 

regridem ao período em que a política era caracterizada por sua alta fragmentação e escassez, 
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situada no momento histórico pós DAE e anterior ao PNAES.  

 De outro modo, em uma última observação deste estudo, pondera-se a respeito da 

acessibilidade dos dados das políticas na medida em que a estratégia metodológica deste 

trabalho, o uso das informações presentes nos sites oficiais das instituições, pôde aferir. Nesse 

sentido, é imperioso ressaltar este elemento como um fator que compõem as características 

destas políticas: a disposição e organização das informações nos portais oficiais das UFs.  

 Assim, destacam-se instituições em que se percebem preocupações em não somente 

concentrar as informações em páginas/abas específicas para a assistência estudantil 

institucional, mas há o cuidado em organizar forma pedagógica e ilustrativa esses dados, com 

quadros, tabelas, imagens, gráficos, FAQs, entre outros recursos que, por sua vez, possibilitam 

maior acessibilidade do público alvo, bem como, dos pesquisadores que procuram 

informações sobre estas políticas. 

 Nesse sentido, evidencia-se a UFRJ como uma instituição, entre as demais, que 

demonstra especial atenção em realizar tudo o que foi dito acima e, ainda, inclui informações 

teóricas, históricas e sociais que fundamentam e justificam as estratégias de promoção à 

permanência universitária adotadas pela universidade, com especial destaque ao seu 

restaurante universitário - pode-se conferir o link em Anexo II. 

 Deste modo, retoma-se a reflexão que apenas a disponibilidade de informação, como 

exigido pela lei, não é o suficiente para que de fato esse conhecimento chegue aos possíveis 

usuários destas políticas e para a comunidade em geral. A dificuldade de acesso manifestada 

por portais desorganizados, com informações dispersas pelos sites, sem recursos visuais, entre 

outros elementos, também corresponde a uma possibilidade de dificuldade de acesso às 

políticas, de mesmo modo, apresenta-se como uma barreira à produção de conhecimento na 

área. 

 Logo, diante dos resultados desta pesquisa, surgem novos questionamentos que 
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ressaltam o caráter da produção coletiva de conhecimento de que um objeto de estudo nunca 

termina em si, há sempre novos elementos para serem explorados: Como formar clusters - 

grupos específicos e interativos - dessas UFs, baseadas nas diferenças e similaridades destas 

ações que integram as configurações de cada políticas? Em que medida determinados clusters 

apresentam maior ou menor elementos que aumentem a capacidade de assegurar o direito à 

educação universitária, ao se comparar com os resultados obtidos? Qual é a forma que mais se 

destaca ao prevenir evasão, potencializar o rendimento e envolvimento acadêmico, entre 

outros aspectos que se manifesta em demandas para as políticas de assistência estudantil? 

Essas perguntas não foram respondidas pelo presente estudo, devido à necessidade de maiores 

elementos e técnicas, porém, espera-se que seja possível avançar nessa diferença futuramente, 

a partir das presentes informações e resultados obtidos por essa dissertação. 
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ANEXOS 

 

Anexo I - Banco de dados 

Banco de dados detalhado, primeiro resultado da pesquisa documental 

 

Quadro I - Características das universidades 

UFs Origens/início n° campi Estado Qt 

estudantes de 

graduação 

Órgão da PAE Conselho/cole

giado/câmara 

da PAE 

FURG 1955 4 RS 9000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFABC 2005 2 SP 14000 Pró-reitoria de 

assuntos 

comunitários e 

ações afirmativas 

Não 

UFAC 1964 2 AC 9500 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

UFAL 1933 3 AL 26000 Pró-reitoria 
Estudantil 

Não 

identificado 

UFAM 1913 6 AM 20000 Departamento 
de assistência 

estudantil 

Não 

identificado 

UFBA 1808 4 BA 40000 Pró-Reitoria de 

Ações 

Afirmativas e 

Assistência 

Estudantil 

Não 

identificado 

UFC 1954 5 CE 25000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFCA 2001 4 CE 2000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFCG 1952 7 PB 17000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Comunitários e 

Estudantis 

Não 

identificado 
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UFCSPA 1961 1 RS 2900 Diretoria 
Assuntos 

Estudantis 

Não 
identificado 

UFERSA 1967 3 SE 7500 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

estudantis 

Não 

identificado 

UFES 1954 4 ES 20000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis e 

Cidadania 

Não 

UFF 1960 10 RJ 41500 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantil 

Não 

identificado 

UFFS 2009 6 SC 9000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Sim 

UFG 1960 3 GO 22000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFGD 2005 1 MS 7200 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Comunitários e 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFJF 1960 2 MG 19000 Pró-reitoria de 

Assistência 
Estudantil e 

Educação 

Inclusiva 

Não 

identificado 

UFLA 1908 1 MG 11100 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Comunitários e 

Estudantis 

Sim 

UFMA 1953 9 MA 20000 Pró-reitoria de 

assistência 

estudantil 

Não 

identificado 

UFMG 1927 4 MG 31500 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis, e 

Fundação 
Universitária 

Mendes Pimentel 

(FUMP) 

Sim 

UFMS 1962 10 MS 20100 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Nao 

identificado 

UFMT 1934 5 MT 20000 Pró-Reitoria de 

Assistência 
Estudantil 

Não 

identificado 
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UFOB 2006 5 BA 2000 Secretaria de 
Assuntos 

Estudantis 

Não 
identificado 

UFOP 1839 3 MG 11200 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Comunitários e 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFOPA 2009 7 PA 5500 Pró-Reitoria de 

Gestão 

Estudantil 

Não 

identificado 

UFPA 1957 12 PA 38800 Superintendênci

a de Assistência 

Estudantil 

Não 

identificado 

UFPB 1934 4 PB 30000 Pró-Reitoria de 

Assistência e 

Promoção ao 

Estudante 

Não 

identificado 

UFPE 1827 3 PE 31200 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

estudantis 

Não 

identificado 

UFPEL 1960 2 RS 16500 Pró-Reitora de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFPI 1968 5 PI 22800 Pró-Reitoria de 

Assuntos 
Estudantis e 

Comunitários 

Não 

identificado 

UFPR 1912 6 PR 30000 Pró-reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

UFRA 1951 6 PA 5000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFRB 2005 5 BA 8000 Pró-Reitoria de 

Políticas 

Afirmativas e 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFRGS 1895 2 RS 31000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFRJ 1920 3 RJ 42000 Pró-Reitoria de 

Políticas 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFRN 1958 5 RS 7000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

estudantis 

Não 

identificado 
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UFRPE 1912 3 PE 10500 Pró-Reitoria de 
Gestão 

Estudantil e 

Inclusão 

Não 
identificado 

UFRR 1989 3 RR 8000 Pró-reitoria de 

Assuntos 

Estudantis e 

Extensão¹² 

Não 

identificado 

UFRRJ 1910 3 RJ 24000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFS 1967 6 SE 24500 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

estudantis 

Não 

identificado 

UFSB 2013 3 BA 2100 Diretoria de 

Assuntos 

Comunitários e 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFSC 1960 5 SC 27800 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFSCar 1968 4 SP 15500 Pró-reitoria de 

assuntos 

comunitários e 

estudantis 

Sim 

UFSJ 1987 4 MG 11700 Pró-Reitoria de 
Assuntos 

Estudantis 

Não 
identificado 

UFSM 1960 4 RS 20000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UFT 2000 7 TO 15000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Sim 

UFTM 1953 2 MG 6000 Pró-reitoria de 

assuntos 

comunitários e 

estudantis 

Não 

UFU 1957 4 MG 21300 Pró-Reitoria de 

Assistência 

Estudantil 

Sim 

UFV 1926 3 MG 14700 Pró-Reitoria de 

Assuntos 
Comunitário 

Sim 

UFVJM 1953 4 MG 8500 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Comunitários e 

Estudantis 

Sim 
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UnB 1962 1 DF 40000 Pró-Reitoria 
(decanato) de 

Assuntos 

Estudantis 

Sim 

UNIFAL 1914 3 MG 6300 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Comunitários e 

Estudantis 

Sim 

UNIFAP 1990 5 AP 7000 Pró-Reitoria de 

Extensão e 

Ações 

Comunitárias 

Não 

identificado 

UNIFEI 1913 2 MG 7700 Diretoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

UNIFESP 1933 7 SP 13400 Pró-reitoria de 

assuntos 

estudantis 

Sim 

UNIFESSPA 2013 5 PA 4500 Diretoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

UNILA 2010 1 PR 5200 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

UNILAB 2010 3 CE 4600 Pró -Reitoria de 

Políticas 
Afirmativas e 

Estudantis 

Não 

identificado 

UNIPAMPA 2008 10 RS 9500 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis e 

Comunitários 

Não 

identificado 

UNIR 1982 8 RO 8500 Diretoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UNIRIO 1969 1 RJ 8000 Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis 

Não 

identificado 

UNIVASF 2002 7 PE 6200 Pró-Reitoria de 

Assistência 

Estudantil 

Sim 

UTFPR 1909 13 PR 29000 Assessoria de 

Assistência 

Estudantil 

Não 
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Quadro II - Dados sobre os serviços vinculados às PAEs 

UFs S. RU Regime RU Valor S. RU S. MU S. Saúde S. Creche S. 

transporte 

FURG Sim, mas 

não em 

todos campi 

Não 

identificado 

R$ 3,00 Sim, em 

todos os 

campi 

Sim, básico Não 

identificado 

Sim 

UFABC Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 3,44 Não Sim, básico Não 

identificado 

Sim 

UFAC Sim, em 

todos campi 

Não 

identificado 

R$ 1,50 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

ampliado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFAL Sim, mas 

não em 
todos campi 

Institucional R$ 3,00 Sim, mas 

não em 
todos campi 

Sim, 

ampliado 

Sim Não 

identificado 

UFAM Sim, 

abrangência 

não 

identificada 

Terceirizado R$ 1,20 Não 

identificado 

Sim, básico Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFBA Sim, 

abrangência 
não 

identificada 

Terceirizado R$2,50 Sim, mas 

não em 
todos campi 

Sim, 

ampliado 

Sim Sim 

UFC Sim, em 

todos campi 

Não 

identificado 

R$ 1,10 Sim, em 

todos os 

campi 

Sim, 

ampliado 

Não 

identificado 

Sim 

UFCA Sim, mas 

não em 
todos campi 

Terceirizado R$ 3,00 Não Sim, básico Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFCG Sim, mas 

não em 

todos campi 

Institucional Não 

identificado 

Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, básico Sim Não 

identificado 

UFCSPA Em 

construção 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFERSA Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 2,50 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

ampliado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFES Sim, em 

todos campi 

Institucional R$ 5,00 Não 

identificado 

Sim, básico Sim Não 

identificado 

UFF Sim, mas 

não em 

todos campi 

Não 

identificado 

R$ 0,70 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

abrangência 

não 

identificada 

Sim Sim 

UFFS Sim, mas 

não em 
todos campi 

Terceirizado R$ 2,50 Em 

construção 

Sim, 

abrangência 
não 

identificada 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFG Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 3,00 Sim, 

abrangência 

não 

identificada 

Sim, 

ampliado 

Sim Sim 

UFGD Sim Terceirizado R$ 3,60 Sim Sim, básico Sim Não 
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UFJF Sim, em 
todos campi 

Terceirizado R$ 1,40 Sim, mas 
não em 

todos campi 

Sim, básico Não 
identificado 

Sim 

UFLA Sim Não 

identificado 

R$2,00 Sim Sim, 

ampliado 

Sim Sim 

UFMA Sim, mas 

não em 

todos campi 

Terceirizado R$ 1,25 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

ampliado 

Não Não 

identificado 

UFMG Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$5,60 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, básico Sim Sim 

UFMS Sim, mas 

não em 

todos campi 

Terceirizado R$ 4,50 Não 

identificado 

Sim, básico Sim Sim 

UFMT Sim, em 

todos campi 

Não 

identificado 

R$ 2,50 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

ampliado 

Não 

identificado 

Sim 

UFOB Sim, 

abrangência 

não 

identificada 

Não 

identificado 

R$ 3,50 Não 

identificado 

Sim, básico Não 

identificado 

Sim 

UFOP Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 3,00 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

ampliado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFOPA Sim, mas 

não em 

todos campi 

Terceirizado R$ 3,00 Não Sim, básico Não 

identificado 

Sim 

UFPA Sim, 

abrangência 

não 

identificada 

Não 

identificado 

R$ 1,00 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, básico Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFPB Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 1,30 Sim, em 

todos os 

campi 

Sim, básico Sim Não 

identificado 

UFPE Sim, mas 

não em 

todos campi 

Terceirizado R$ 3,00 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

ampliado 

Sim Sim 

UFPEL Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 2,00 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

ampliado 

Não 

identificado 

Sim 

UFPI Sim, em 

todos campi 

Institucional R$ 0,80 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, básico Não 

identificado 

Sim 

UFPR Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 1,30 Não Sim, 

ampliado 

Sim Sim 

UFRA Sim, 

abrangência 

não 

identificada 

Não 

identificado 

R$ 0,00 Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFRB Sim, 

abrangência 

não 

identificada 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

Sim, em 

todos os 

campi 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

Sim 
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UFRGS Sim, em 
todos campi 

Terceirizado R$ 1,34 Sim, mas 
não em 

todos campi 

Sim, 
abrangência 

não 

identificada 

Sim Sim 

UFRJ Sim, em 

todos campi 

Não 

identificado 

R$ 2,00 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, básico Sim Sim 

UFRN Sim, 
abrangência 

não 

identificada 

Institucional R$ 8,00 Sim, 
abrangência 

não 

identificada 

Sim, 
ampliado 

Sim Sim 

UFRPE Sim, mas 

não em 

todos campi 

Não 

identificado 

R$2,00 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

ampliado 

Sim Sim 

UFRR Sim, em 
todos campi 

Terceirizado R$ 4,00 Sim, 
abrangência 

não 

identificada 

Sim, 
ampliado 

Não 
identificado 

Sim 

UFRRJ Sim, em 

todos campi 

Institucional R$ 1,45 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, básico Não 

identificado 

Sim 

UFS Sim, mas 

não em 

todos campi 

Institucional R$ 1,00 Sim, 

abrangência 

não 

identificada 

Sim, básico Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFSB Não 

identificado 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não 

identificado 

Sim, básico Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFSC Sim, em 
todos campi 

Institucional R$ 1,50 Sim, mas 
não em 

todos campi¹ 

Sim, básico Sim Não 
identificado 

UFSCar Sim, mas 

não em 

todos campi 

Terceirizado O valor 

varia por 

campi (min. 

R$ 1,80, 

max. R$ 

4,20) 

Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

ampliado 

Sim Sim 

UFSJ Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 2,75 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

abrangência 

não 

identificada 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFSM Sim, em 

todos campi 

Institucional R$ 2,50 Sim, em 

todos os 

campi 

Sim, 

ampliado 

Sim Sim 

UFT Sim, mas 

não em 

todos campi 

Terceirizado R$ 2,50 Sim, em 

todos os 

campi 

Não 

identificado 

Não Não 

identificado 

UFTM Sim, mas 

não em 

todos campi 

Terceirizado R$ 5,40 Não Sim, 

ampliado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFU Sim, mas 

não em 

todos campi 

Não 

identificado 

R$ 3,00 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, básico Sim Sim 
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UFV Sim, em 
todos campi 

Não 
identificado 

R$ 1,90 Sim, mas 
não em 

todos campi 

Sim, 
ampliado 

Não 
identificado 

Não 
identificado 

UFVJM Em 

construção 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

ampliado 

Não 

identificado 

Sim 

UnB Sim Terceirizado R$ 5,20 Sim Sim, 

ampliado 

Não Sim 

UNIFAL Sim, em 

todos campi 

Não 

identificado 

R$ 8,56 Não Sim, básico Não 

identificado 

Não 

UNIFAP Sim, 

abrangência 
não 

identificada 

Terceirizado R$ 1,50 Não 

identificado 

Sim, básico Não 

identificado 

Sim 

UNIFEI Sim, mas 

não em 

todos campi 

Terceirizado R$ 6,75 Não Sim, básico Não 

identificado 

Não 

identificado 

UNIFESP Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 2,50 Não Sim, 

ampliado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

UNIFESSP

A 

Em 

construção 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não Não 

identificado 

Não 

identificado 

Sim 

UNILA Em 

construção 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Em 

construção 

Sim, básico Não Sim 

UNILAB Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 1,10 Não 

identificado 

Sim, básico Não 

identificado 

Sim 

UNIPAMPA Sim, mas 

não em 

todos campi 

Terceirizado R$ 4,00 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

UNIR Em 

construção 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

UNIRIO Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 3,00 Não Sim, básico Não 

identificado 

Sim 

UNIVASF Sim, mas 

não em 

todos campi 

Terceirizado R$ 1,50 Sim, mas 

não em 

todos campi 

Sim, 

abrangência 

não 

identificada 

Não 

identificado 

Sim 

UTFPR Sim, em 

todos campi 

Terceirizado R$ 3,50 Não 

identificado 

Sim, básico Não Não 

identificado 

 

Quadro III - Características dos editais dos programas de auxílios vinculados às PAEs 

UFs Editais p/ 

auxílio 

n° vagas por 

edital 

Atende 

portadores 

de diploma 

Critério de 

renda em 

SM 

Condicionalidade 

(exclusão da 

PAE) 

Tipo de 

auxílios 
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FURG Periódico Limitado Não 1,5 Reprovação por 
frequência 

Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFABC Periódico Limitado Sim 1,5 Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UFAC Periódico Limitado Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UFAL Periódico Limitado Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 
frequência 

Setorial 

UFAM Periódico Limitado Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UFBA Periódico Limitado Não 1,5 Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UFC Periódico Limitado Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFCA Periódico Limitado Não 

identificado 

1 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UFCG Periódico Limitado Não 1,5 Não identificado Setorial 

UFCSPA Periódico Limitado Sim 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UFERSA Periódico Limitado Não 

identificado 

1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 
Sanção disciplinar 

Setorial 

UFES Periódico Sem limite Não 

identificado 

1,5 Reprovação por 

frequência 

Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 
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UFF Periódico Limitado Não 1,5 Reprovação por 
frequência 

Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFFS Fluxo 

contínuo 

Sem limite Sim, desde 

que em curso 

integral e não 

tenha sido 

usuário de 

outra PAE 
anteriormente 

1,5 Sanção disciplinar 

Reprovação por 

frequência 

Setorial e 

perfil - 5 

classificações 

UFG Periódico Limitado Sim 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UFGD Periódico Limitado Não 

identificado 

Não 

identificado 

Desempenho 

acadêmico 
insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Sanção disciplinar 

Setorial 

UFJF Fluxo 

contínuo 

Não 

identificado 

Não 1,5 Não identificado Setorial 

UFLA Periódico Sem limite Sim Não 

identificado 

Não identificado Não 

identificado 

UFMA Periódico Não 

identificado 

Não 

identificado 

1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UFMG Fluxo 

contínuo 

Não 

identificado 

Não Não 

identificado 

Não identificado Setorial e 

perfil - 5 
classificações 

UFMS Periódico Limitado Não 1,5 Sanção disciplinar 

Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFMT Fluxo 

contínuo 

Sem limite Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 
insatisfatório 

Setorial 

UFOB Periódico Sem limite Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Perfil - 7 

classificações 

(R$ 91,00 a 

R$ 576,61) 

UFOP Periódico Limitado Não 

identificado 

Não 

identificado 

Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 
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UFOPA Periódico Limitado Não 1,5 Desempenho 
acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UFPA Periódico Limitado Sim 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Centralizado 

UFPB Periódico Limitado Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFPE Periódico Sem limite Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 
frequência 

Perfil - 4 

classificações 

(min. R$ 

100,00 e máx. 
R$ 700,00) 

UFPEL Periódico Sem limite Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFPI Periódico Limitado Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 
insatisfatório 

Setorial 

UFPR Periódico Sem limite Não 

identificado 

1,5 Auxílio anual 

Desempenho 

acadêmico 

satisfatório 

Setorial 

UFRA Periódico Sem limite Sim 1,5 Desempenho 
acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFRB Periódico Limitado Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Sanção disciplinar 

Setorial 

UFRGS Periódico Não 

identificado 

Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFRJ Periódico Limitado Sim, desde 

que não seja 

pós-

graduandas/gr
aduadas 

1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Sanção disciplinar 
Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UFRN Periódico Não 

identificado 

Sim 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 
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UFRPE Periódico Limitado Não 1,5 Desempenho 
acadêmico 

insatisfatório 

Sanção disciplinar 

Setorial 

UFRR Periódico Limitado Não 

identificado 

1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Sanção disciplinar 

Setorial 

UFRRJ Periódico Limitado Dependendo 

da modalidade 

do auxílio 

1,5 Reprovação por 

frequência 

Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFS Periódico Limitado Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFSB Periódico Limitado Não 

identificado 

1 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Sanção disciplinar 

Setorial e 

perfil - 4 

classificações 

UFSC Periódico Limitado Sim 1,5 Reprovação por 

frequência 

Centralizado 

UFSCar Periódico Sem limite Não 1,5 Não identificado Setorial 

UFSJ Periódico Não 

identificado 

Não 1,5 Sanção disciplinar Perfil - 12 

classificações 

(máximo R$ 

600,00) 

UFSM Periódico Sem limite Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFT Periódico Limitado Sim, desde 

que em curso 

integral 

1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Centralizado 

UFTM Fluxo 

contínuo 

Sem limite Sim 1 Reprovação por 

frequência 

Desempenho 
acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UFU Periódico Sem limite Sim, desde 

que a primeira 

formação 

tenha sido em 

EaD 

1 Não identificado Setorial 

UFV Periódico Limitado Não 
identificado 

Não 
identificado 

Não identificado Setorial 

UFVJM Periódico Sem limite Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não identificado Centralizado 

UnB Periódico Limitado Não 1,5 Sanção disciplinar Setorial 



154 
 

UNIFAL Fluxo 
contínuo 

Sem limite Não 
identificado 

Não 
identificado 

Não identificado Centralizado 

UNIFAP Periódico Limitado Não 

identificado 

1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

UNIFEI Periódico Limitado Não 

identificado 

1,5 Sanção disciplinar 

Reprovação por 
frequência 

Perfil - 2 

classificações 
(min. 

R$300,00 e 

max. R$500) 

UNIFESP Periódico Sem limite Sim 1,5 Reprovação por 

frequência 

Perfil - 5 

classificações 

(mínimo:R$1

60,00 e 

máximo: 

R$746,00) 

UNIFESSPA Periódico Limitado Sim 1,5 Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UNILA Periódico Sem limite Sim 1,5 Desempenho 

acadêmico 
insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Sanção disciplinar 

Setorial 

UNILAB Periódico Limitado Não 

identificado 

1,5 Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UNIPAMPA Periódico Sem limite Sim 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UNIR Periódico Limitado Não 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Reprovação por 

frequência 
Sanção disciplinar 

Setorial 

UNIRIO Periódico Limitado Sim 1,5 Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UNIVASF Periódico Limitado Sim 1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 
Reprovação por 

frequência 

Setorial 

UTFPR Periódico Não 

identificado 

Não 

identificado 

1,5 Desempenho 

acadêmico 

insatisfatório 

Setorial 

 

Quadro IV - Primeira parte dos dados das modalidades de auxílio vinculadas às PAEs 
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UFs Abate no 

valor do 

RU 

A. 

alimentação 
A. moradia A. 

Transporte 
A. 

Transporte 

intermunici

pal 

A. material 

didático 

A. 

permanênci

a 

institucional 

FURG Gratuidade Não Não Créditos 

passagens 

locais 

Não Não Não 

UFABC Gratuidade Não R$ 400,00 Não 
identificado 

Não Não R$ 400,00 

UFAC Não Não R$ 250,00 R$ 60,00 R$ 100,00 Não Não 

UFAL Gratuidade R$ 150,00 R$ 300,00 Não 
identificado 

Não 
identificado 

Não 

identificado 

Não 
identificado 

UFAM Não Não 
identificado 

R$ 300,00 Não se 
aplica 

Não Não se aplica R$ 300,00 

UFBA Gratuidade R$230,00 R$ 400,00 R$ 144,00 Não 

identificado 

Sim, valor 

não 

identificado 

Não 

UFC Gratuidade Não R$ 400,00 Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não 

UFCA Gratuidade R$ 220,00 R$ 475,00 R$ 100,00 Não Não Não 

UFCG Não Não se 

aplica 

R$ 400,00 Não se 

aplica 

Não Não se aplica R$ 350,00 

UFCSPA Não R$ 300,00 R$ 400,00 R$ 120,00 Não Não se aplica R$ 400,00 

UFERSA Gratuidade Não Não R$ 230,00 Não R$ 280,00 R$ 400,00 

UFES Gratuidade Não R$ 200,00 R$ 97,50 Não R$ 50,00 Não 

UFF Não R$ 240,00 R$ 300,00 R$ 275,00 Não Reembolso Não 

UFFS Gratuidade R$ 60,00 à 

R$140,00 

R$ 100,00 à 

R$ 225,00 

R$ 35,00 à 

R$ 110,00 

Não R$ 50,00 à 

135,00 

Não 

UFG Gratuidade R$ 198,00 R$ 610,00 Não se 

aplica 

Não Não se aplica R$ 400,00 

UFGD Desconto R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 75,00 Não Não se aplica R$ 400,00 

UFJF Gratuidade Não R$ 340,00 Valor 

referente a 

passagens 

locais 

Não Não R$ 500,00 

UFLA Gratuidade Não Não Não 

identificado 

Não Não Não 

UFMA Gratuidade R$ 300,00 R$ 400,00 R$ 180,00 Não 

identificado 
Não 

identificado 

Não 

UFMG Gratuidade Não R$ 500,00 R$ 165,00 

ou R$ 

185,00 

Não R$ 200,00 a 

R$ 400,00 

R$ 180,00 à 

R$ 400,0 

UFMS Desconto R$ 250,00 R$ 400,00 Não se 

aplica 

Não Fornece 

material 

R$ 400,00 

UFMT Gratuidade R$ 100,00 R$ 400,00 Não se 

aplica 

Não 

identificado 

Sim, valor 

não 

R$ 400,00 
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identificado 

UFOB Gratuidade Não Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não Não se aplica Não se aplica 

UFOP Gratuidade Não R$ 200,00 Valor 

referente a 
passagens 

locais 

Não Não Não 

UFOPA Não R$ 100,00 R$ 300,00 R$ 100,00 Não R$ 100,00 Não 

UFPA Não Não se 

aplica 

R$ 500,00 Não se 

aplica 

Não Não se aplica R$ 400,00 

UFPB Gratuidade R$ 260,00 R$ 570,00 R$ 90,00 R$ 360,00 Não Não 

UFPE Gratuidade Não Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não 
identificado 

Não se aplica Não 

UFPEL Gratuidade Não R$ 360,00 Créditos 

passagens 

locais 

Não Não 

identificado 

Não 

UFPI Gratuidade Não R$ 400,00 

ou R$ 
600,00 

Não se 

aplica 

Não 

identificado 

Não se aplica R$ 400,00 

UFPR Gratuidade Não R$ 275,00 Não se 

aplica 

Não Não se aplica R$ 400,00 

UFRA Não R$ 200,00 R$ 400,00 R$ 120,00 Não R$ 200,00 Não 

UFRB Gratuidade R$ 330,00 R$ 370,00 Não se 

aplica 

R$ 250,00 Não se aplica R$ 400,00 

UFRGS Gratuidade R$160,00 R$ 450,00 Valor 

referente a 

passagens 

locais 

Não R$ 180,00 Não 

UFRJ Gratuidade Não R$ 800,00 R$ 200,00 

 

R$ 380,00 R$ 250,00 Não 

UFRN Desconto Não Sim, valor 

não 

identificado 

Sim, valor 

não 

identificado 

Não Não 

identificado 

Não 

UFRPE Não R$ 132,00 R$ 335,00 R$ 110,00 Não se 

aplica 

Não se aplica R$ 410,00 

UFRR Gratuidade R$ 250,00 R$ 400,00 R$ 120,00 Não Não 

identificado 

Não 

identificado 

UFRRJ Gratuidade R$ 250 R$ 250,00 R$ 250,00 Não R$ 200,00 Não 

UFS Gratuidade R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 50 Não R$ 50 Não 

UFSB Não R$ 110,00 à 

R$ 180,00 

R$ 270,00 R$ 80,00 R$ 120 à R$ 

260,00 

R$ 300,00 Não 

UFSC Gratuidade Não R$ 250,00 Não se 

aplica 

Não Não se aplica R$ 728,20 

UFSCar Gratuidade Não R$ 350,00 Valor 

referente a 

passagens 
locais 

Não Não Não 
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UFSJ Não Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não Não Não 

UFSM Gratuidade Não Não Valor 

referente a 

passagens 

locais 

Não Reembolso Não 

UFT Gratuidade Não Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não Não se aplica R$ 400,00 

UFTM Não R$ 300,00 R$ 250 Valor 

referente a 

passagens 

locais 

R$ 200,00 Não Não 

UFU Gratuidade R$ 180,00 a 

R$ 300,00 

R$ 400,00 R$ 70,00 R$220,00 Não Não 

UFV Gratuidade Não Sim, valor 

não 

identificado 

Não 

identificado 

Não Não Não 

UFVJM Gratuidade Não Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não Não R$ 200 

UnB Gratuidade Não R$ 530 Não se 

aplica 

R$ 300,00 Não se aplica R$ 465,00 

UNIFAL Gratuidade Não Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não Não 

identificado 

R$ 400,00 

UNIFAP Não R$ 200,00 R$ 400,00 R$ 200,00 Não Não R$ 400,00 

UNIFEI Gratuidade R$160,00 Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não Não se aplica Não 

UNIFESP Não Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não Não se aplica Não se aplica 

UNIFESSP
A 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

R$ 300,00 R$ 130,00 Não Não se aplica R$ 300,00 

UNILA Não R$ 300,00 R$300,00 Créditos 

passagens 

locais 

Não Não 

identificado 

Não 

UNILAB Não R$ 150,00 R$ 380,00 R$ 270,00 Não 

identificado 

Não se aplica R$ 380,00 

UNIPAMP

A 

Gratuidade Gratuidade 

no RU e R$ 

80,00 

OU R$ 

160,00 

R$ 250,00 R$ 80,00 R$ 100,00 Fornece 

material 

Não 

UNIR Não R$ 200,00 R$ 250,00 Créditos 

passagens 
locais 

Não Não se aplica R$ 400,00 

UNIRIO Gratuidade R$ 200,00 R$ 400,00 Não 

identificado 

Não Não Não 

UNIVASF Não R$ 200,00 R$ 150,00 Não se 

aplica 

R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 400,00 

UTFPR Gratuidade Não R$300,00 Não se 

aplica 

Não Não se aplica R$200,00 
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Quadro V - Segunda parte dos dados das modalidades de auxílio vinculadas às PAEs 

UFs Auxílio 

creche 
Auxílio 

emer. 
Auxílio/bolsa contrapartida Outros auxílios/bolsas/serviços 

FURG R$ 250,00 Não Bolsa apoio à PCD R$ 300,00 a 

R$ 600,00 

Bolsa desenvolvimento ao 

estudante R$ 400,00 

 

UFABC R$ 150,00 Sim (valor 

a critério 
da 

avaliação 

técnica) 

  

UFAC R$ 200,00 Não  Auxílio PCD R$ 400,00 

UFAL Não 

identificad

o 

R$ 300,00   

UFAM R$ 300,00 R$ 300,00  Auxílio material alto custo R$ 3000,00 

Auxílio inclusão digital R$ 1500,00 

UFBA R$180,00 Não 

identificad

o 

 Auxílio PCD R$ 400,00 

Auxílio Saúde (aquisição de óculos e 

medicamentos) 

Auxílio para fotocópia de material 

impresso 

UFC R$ 210,00 R$ 400,00 Bolsa de Iniciação Acadêmica Programa Bolsa de Incentivo ao 

Desporto 

UFCA R$ 300,00 Sim, valor 

não 

identificad

o 

  

UFCG Não Não   

UFCSPA Não Não 

identificad

o 

 Programa de Línguas Adicionais 

UFERSA R$ 230,00 Não 

identificad

o 

Bolsa apoio esporte R$ 400,00 Auxílio PCD R$ 340,00 

UFES R$ 200,00 Não  Língua Estrangeira 

RU para dependentes 

UFF R$ 100,00 Sim (valor 

a critério 
da 

avaliação 

técnica) 

Bolsa atleta Bolsa Ingressantes 

UFFS R$ 50,00 à 

R$ 90,00 

Sim, (valor 

a critério 

da 

avaliação 

técnica) 

 Auxílio ingresso R$ 300,00 

Auxílio à Permanência dos Povos 

Indígenas R$ 600,00 a R$ 690,00 
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UFG R$ 250,00 Não 
identificad

o 

Bolsa esporte R$ 400,00 Apoio ao ingressante R$ 350,00 à R$ 
720,00 

Bolsa complemento moradia R$ 

247,00 

Bolsa material alto custo 

UFGD Não R$ 400,00 Bolsa esporte R$ 200,00 

Bolsa Monitoria Lazer e Esporte a 

PCD R$ 400,00 

Bolsa salva-vidas R$ 500,00 

Bolsa Brinquedista R$ 400,00 

Bolsa complemento moradia R$ 

200,00 

Auxílio pedagógico R$ 400,00 

UFJF R$ 321,00 Não   

UFLA R$ 60,00 à 

R$ 480,00 

Não 

identificad

o 

Programa de Ações Comunitárias 

R$ 300,00 

Bolsa apoio esporte R$ 300,00 
Monitoria esportiva R$ 300,00 

Bolsa Calouro R$ 300,00 

Bolsa PCD R$ 300,00 

UFMA R$ 200,00 R$ 400,00 Bolsa Foco Acadêmico R$ 400,00 Auxílio material alto custo R$ 

2.500,00 

Projeto Curso de Estudos de Idiomas 

Auxílio Alimentação para Finais de 

Semana e Feriados Oficiais R$ 150,00 

UFMG R$ 200,00 Não Formação Profissional 
Complementar R$ 550,00 

Observatório de Políticas Estudantis 
Auxílio Material Odontológico R$ 

1000,00 

Bolsa Apadrinhamento R$ 400,00 

(nível 1) 

UFMS R$ 150,00 Sim, valor 

a critério 

da 

avaliação 

técnica 

 Academia 

Escola de Música 

UFMT Não 

identificad

o 

Sim, valor 

a critério 

da 

avaliação 

técnica 

 Apoio ao ingressante (moradia 

provisória e gratuidade no RU) 

UFOB Não R$ 200,00   

UFOP Não Não Bolsa de Desenvolvimento 

Acadêmico R$ 400,00 

 

UFOPA Não Não  Apoio ao ingressante R$ 200,00 à R$ 

400,00 

UFPA Não Não  Auxílio material alto custo (R$ 

1000,00 à R$ 2500) 

Acesso às Línguas Estrangeiras 

UFPB Não 

identificad

o 

Não Monitoria inclusiva  

UFPE R$ 350,00 Não  Bolsa apoio esporte R$ 381,00 

UFPEL R$ 314,00 Não 

identificad

o 

Bolsas de Desenvolvimento 

Institucional 

Kit material odontológico 

UFPI R$ 400,00 Não 

identificad

o 

Bolsa cultura-acadêmica R$ 

400,00 

Bolsa PCD R$ 400,00 

Kit material alto custo 



160 
 

UFPR R$ 200,00 Não  Assessoria às Entidades Estudantis 

UFRA R$ 300,00 R$ 400,00   

UFRB R$ 150,00 R$ 330,00   

UFRGS R$ 250,00 Sim, (valor 

a critério 

da 

avaliação 
técnica) 

Bolsa PRAE R$ 400,00 (exige 

contrapartida) 

Colônia de Férias (Centro de Lazer - 

hotel) 

Auxílio Material Odontológico 

UFRJ R$ 321,00 Sim (valor 

a critério 

da 

avaliação 

técnica) 

Programa de Ações Laterais em 

Assistência Estudantil R$ 550,00 

Auxílio permanência cotista R$ 

460,00 

UFRN R$ 200,00 Não Bolsa apoio esporte R$ 400,00 Auxílio óculos 

UFRPE R$ 345,00 Não Bolsa apoio esporte R$ 345,00 Bolsa do Programa de Apoio ao 

Ingressante 

UFRR Não 
identificad

o 

Não 
identificad

o 

Bolsa Pró-acadêmico R$ 535,00  

UFRRJ R$ 250,00 Sim (valor 

a critério 

da 

avaliação 

técnica) 

Auxílio incentivo ao esporte R$ 

320 

Auxílio acessibilidade PCD R$ 400 
 

UFS R$ 200,00 Não 

identificad

o 

 Auxílio PCD R$ 400,00 

Auxílio alimentação coletiva p/ 

moradia R$ 400 

UFSB R$ 321,00 Não  Auxílio PCD R$ 1000,00 

UFSC R$ 448,00 

ou R$ 

771,00 

Não   

UFSCar R$ 200,00 Não  Bolsa ingressantes (R$180) 

UFSJ Sim, valor 

não 

identificad

o 

Não Bolsa Monitoria Especial R$ 

400,00 

 

UFSM R$ 375,00 Não 

identificad

o 

Bolsa de Assistência ao Estudante 

R$ 250,00 

 

UFT Não R$ 400,00  Auxílio saúde R$ 350,00 

UFTM R$ 250,00 Não Bolsa monitoria inclusiva 

Bolsa tutoria inclusiva 

Academia de Musculação 

Natação 

UFU R$ 200,00 Não  Academias Universitárias 

Auxílio Acessibilidade R$ 400,00 

Auxílio Material Odontológico 

UFV Sim, valor 
não 

identificad

o 

Sim, valor 
não 

identificad

o 

Bolsa de Aprendizagem e 
Aprimoramento Profissional 
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UFVJM R$ 200,00 R$ 200,00 Bolsa integração R$ 400,00 kit para material de alto custo 

UnB R$ 485,00 R$ 465,00  Vale-livro, 60% de desconto na 

editora da instituição 

Bolsa UnB idiomas 

UNIFAL R$ 100,00 Não  Empréstimo de instrumentais 
odontológico 

UNIFAP R$ 200,00 Sim, valor 

a critério 

da 

avaliação 

técnica 

 Auxílio fotocópia (semestral) R$ 

150,00 

Auxílio PCD R$ 400,00 

UNIFEI R$ 200,00 Não   

UNIFESP R$ 120,00 Não  Auxílio Saúde (transporte até o 

campus com S. Saúde) 

UNIFESS
PA 

R$ 200,00 Não 
identificad

o 

  

UNILA R$250,00 Não   

UNILAB Não 

identificad

o 

Sim, valor 

não 

identificad

o 

 Observatório da Vida Estudantil (com 

bolsa) 

Academia de Musculação 

Auxílio Instalação R$ 380,00 

UNIPAMP

A 

R$ 80,00 Sim, (valor 

a critério 

da 

avaliação 

técnica) 

Bolsas de Desenvolvimento 

Acadêmico R$ 240,00 a R$ 

400,00 

Instalação Estudantil R$ 400,00 

Apoio ao ingressante R$ 80,00 à R$ 

410,00 

UNIR R$ 200,00 R$ 400,00 Bolsa Monitoria especial  

UNIRIO Não Não Bolsas de Incentivo Acadêmico 

R$ 500,00 

 

UNIVASF R$ 200,00 Não   

UTFPR Não Não Bolsas de Protagonismo 

Estudantil 

 

 

Anexo II - Relação dos principais links 

 

QUADRO VI - Relação dos principais links consultados, dividido em eixos. 

Instituição Características 

estruturais das UFs 

Elementos 

constitutivos das PAEs 

(EC) 

Indicadores 

diretos à PAE 

UFTM http://uftm.edu.br/proplan

/informacoes-

institucionais 

http://www.uftm.edu.br/

proace/auxilios-a-

estudantes/assistencia-

http://uftm.edu.br/bolsas 

http://uftm.edu.br/proplan/informacoes-institucionais
http://uftm.edu.br/proplan/informacoes-institucionais
http://uftm.edu.br/proplan/informacoes-institucionais
http://www.uftm.edu.br/proace/auxilios-a-estudantes/assistencia-em-numeros
http://www.uftm.edu.br/proace/auxilios-a-estudantes/assistencia-em-numeros
http://www.uftm.edu.br/proace/auxilios-a-estudantes/assistencia-em-numeros
http://uftm.edu.br/bolsas
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em-numeros 

UNIFESP https://www.unifesp.br/re

itoria/cpa/relatorios 

 

https://www.unifesp.br/r

eitoria/prae/ 

http://estudantes.sites.uni

fesp.br/bolsas-e-

auxilios.html 

UFABC http://paratodos.ufabc.edu

.br/como-tudo-comecou/ 

 

http://proap.ufabc.edu.b

r/ 

http://proap.ufabc.edu.br/

images/Bolsas/Editais/20

19/Edital_001_2019.pdf 

UFES http://www.ufes.br/institu

i%C3%A7%C3%A3o 

http://www.ufes.br/cole

giados-superiores-socs 

http://ru.ufes.br/como-

funciona-o-ru 

 

http://www.alegre.ufes.b

r/sasas/servicos 

 

http://ufes.br/creche 

UFF https://app.uff.br/transpar

encia/graduacao 

http://www.uff.br/?q=gr

upo/assuntos-estudantis 

http://www.uff.br/?q=servi

co/educacao-infantil-uff-
creche 

UFRRJ http://institucional.ufrrj.br

/ccs/ufrrj-em-numeros/ 

http://portal.ufrrj.br/pro-

reitoria-de-assuntos-

estudantis/ 

http://r1.ufrrj.br/sba/inde

x_body.php 

 

UFRJ https://ufrj.br/sites/default

/files/documentos/2017/0

4/pdav2_-_ufrj.pdf 

https://ufrj.br/perguntas-

frequentes/#sobre 

http://politicasestudantis.

ufrj.br/index.php 

UNIRIO http://www.unirio.br/prop

lan/dainf/unirio-em-

numeros/UNIRIOEMNM

EROSversoparaweb.pdf 

http://www.unirio.br/pr

oplan/ 

http://www.unirio.br/pra

e/front-page 

UFVJM http://portal.ufvjm.edu.br/ http://portal.ufvjm.edu.b

r/proace/conselho-de-

assuntos-comunitarios-

e-estudantis/quem-

somos/sobre-o-conselho 

http://www.ufvjm.edu.br

/proace/pae.html 

UFU http://www.ufu.br/instituc

ional 

e 

http://www.proplad.ufu.br

/numeros 

http://www.ufu.br/conse

x#tab-0-2 

http://www.ufu.br/assiste

ncia-estudantil 

e 

http://www.ufu.br/educa

cao-basica 

UFV https://www.ufv.br/institu

cional/ 

https://www.ufv.br/cons

elhos-superiores/ 

https://www.ufv.br/assist

encia-estudantil/ 

http://www.uftm.edu.br/proace/auxilios-a-estudantes/assistencia-em-numeros
https://www.unifesp.br/reitoria/cpa/relatorios
https://www.unifesp.br/reitoria/cpa/relatorios
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/
http://estudantes.sites.unifesp.br/bolsas-e-auxilios.html
http://estudantes.sites.unifesp.br/bolsas-e-auxilios.html
http://estudantes.sites.unifesp.br/bolsas-e-auxilios.html
http://paratodos.ufabc.edu.br/como-tudo-comecou/
http://paratodos.ufabc.edu.br/como-tudo-comecou/
http://proap.ufabc.edu.br/
http://proap.ufabc.edu.br/
http://proap.ufabc.edu.br/images/Bolsas/Editais/2019/Edital_001_2019.pdf
http://proap.ufabc.edu.br/images/Bolsas/Editais/2019/Edital_001_2019.pdf
http://proap.ufabc.edu.br/images/Bolsas/Editais/2019/Edital_001_2019.pdf
http://www.ufes.br/institui%C3%A7%C3%A3o
http://www.ufes.br/institui%C3%A7%C3%A3o
http://www.ufes.br/colegiados-superiores-socs
http://www.ufes.br/colegiados-superiores-socs
http://ru.ufes.br/como-funciona-o-ru
http://ru.ufes.br/como-funciona-o-ru
http://www.alegre.ufes.br/sasas/servicos
http://www.alegre.ufes.br/sasas/servicos
http://ufes.br/creche
https://app.uff.br/transparencia/graduacao
https://app.uff.br/transparencia/graduacao
http://www.uff.br/?q=grupo/assuntos-estudantis
http://www.uff.br/?q=grupo/assuntos-estudantis
http://www.uff.br/?q=servico/educacao-infantil-uff-creche
http://www.uff.br/?q=servico/educacao-infantil-uff-creche
http://www.uff.br/?q=servico/educacao-infantil-uff-creche
http://institucional.ufrrj.br/ccs/ufrrj-em-numeros/
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