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Resumo
Esta pesquisa analisou como se configura a política de assistência estudantil do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de MG – Campus Rio
Pomba, identificando seus mecanismos de monitoramento e avaliação. A base teórica
do estudo estruturou-se em referencial sobre políticas públicas, especificamente
políticas sociais de assistência ao estudante no Brasil, bem como em
regulamentações que a amparam em âmbito nacional, como o Decreto n.° 7.234, de
19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil
– PNAES, e normativas internas da instituição ora analisada. Abordou-se a assistência
estudantil meio à expansão da Educação Profissional e Tecnológica, bem como as
ações desempenhadas pelo IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba neste âmbito. A
pesquisa possui caráter descritivo, com abordagem qualitativa. Quanto a sua
natureza, caracteriza-se por ser aplicada, e baseia-se em estudo de caso. Os
entrevistados foram selecionados por meio de amostra não probabilística intencional,
e constituíram-se de gestores e servidores da instituição. Os dados foram obtidos por
meio de pesquisa documental e de campo e o instrumento de coleta de dados utilizado
foi o questionário, composto por uma série ordenada de perguntas abertas, tendo,
cada bloco de questões, o intuito de responder aos objetivos específicos do trabalho.
As análises foram realizadas a partir da técnica de análise de conteúdo. Verificou-se
certa divergência entre os participantes do estudo quanto à existência de mecanismos
de monitoramento e avaliação da política de assistência estudantil desenvolvida pela
instituição, apurando-se que, embora inúmeras ações venham sendo executadas, não
existe uma normativa institucional formalizada. Os resultados do estudo permitiram
uma verificação mais detalhada das diversas atividades desempenhadas na esfera da
assistência estudantil do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba, identificando suas
forças e fragilidades. Acima de tudo, os resultados possibilitaram a comprovação de
uma dinâmica preexistente no intuito de que se acompanhe e avalie tal política, bem
como subsidiaram a proposição de novos mecanismos para o efetivo estabelecimento
de tais práticas.
Palavras-chave: Educação profissional e tecnológica; Políticas públicas; Assistência
estudantil.

Abstract
This research has analyzed how the student assistance policy of the Federal Institute
of Education, Science and Technology of the Southeast of MG - Campus Rio Pomba
is configured, identifying its mechanisms of monitoring and evaluation. The theoretical
basis of the study was structured based on references such as public policies,
specifically social policies for student assistance in Brazil, as well as on regulations
that support it at the national level, such as Decree n.° 7.234, dated July 19, 2010,
which provides for the National Program of Student Assistance - PNAES, and internal
regulations of the institution analyzed herein. Student assistance was approached
through the expansion of Professional and Technological Education, as well as the
actions carried out by IF Southeast MG - Campus Rio Pomba in this subject. The
research has a descriptive character, with a qualitative approach. As for its nature, it is
characterized by being applied, and it is based on a case study. The interviewees were
selected through an intentional non-probabilistic sample, and they were managers and
servers of the institution. The data were obtained through documentary and field
research, and the data collection instrument used was the questionnaire, composed of
an ordered set of open-ended questions, with each block of questions aiming to
respond to the specific objectives of the study. The analyzes were carried out from the
technique of content analysis. There was a certain divergence among the study
participants regarding the existence of mechanisms for monitoring and evaluating the
student assistance policy developed by the institution, noting that, although many
actions have been implemented, there is no formalized institutional regulation. The
results of the study allowed a more detailed verification of the various activities carried
out in the student assistance area of the IF Southeast MG - Campus Rio Pomba,
identifying their strengths and weaknesses. Above all, the results enabled the
verification of a preexisting dynamics in order to monitor and evaluate such policy, as
well as they have subsidized the proposition of new mechanisms for the effective
establishment of such practices.
Keywords: Professional and technological education; Public policy; Student
assistance.
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1 Introdução
Este trabalho pretende investigar como se configura a política de assistência
estudantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de MG
– Campus Rio Pomba (IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba), por meio da verificação
das ações desenvolvidas nesta área, sugerindo uma análise dos mecanismos de
monitoramento e avaliação desta política, bem como a proposição de ações que visem
o aperfeiçoamento de tais práticas.
A escolha por este tema justifica-se pela importância que vem sendo atribuída à
assistência estudantil, no sentido de que esta tende a colaborar para a diminuição de
índices de retenção e evasão e, consequentemente, para a conclusão dos estudos.
Neste contexto, apesar da inclusão dos Institutos Federais de Educação (ofertantes
de cursos de diversos níveis e modalidades, do ensino médio à pós-graduação) no
campo de atuação das políticas de assistência estudantil, é importante relembrar que
a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) teve como
finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior
pública federal, a qual vivencia, a partir dos anos 2000, um significativo processo de
crescimento.
Neste cenário de expansão, destaca-se, também, a Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica. Com base em informações oficiais, pode-se traçar um
breve relato desta ampliação histórica, que, no período compreendido entre 1909 a
2002, deu origem à construção de 140 escolas técnicas no país, e entre os anos de
2003 e 2016, por intermédio do Ministério da Educação (MEC), efetivou a construção
de mais de 500 novas escolas, colocando em funcionamento 644 campi. Neste
contexto, consolidaram-se 38 Institutos Federais de Educação, entidades ofertantes
de cursos nas mais diversas modalidades e níveis de ensino, presentes em todos os
estados do país. Torna-se importante registrar, contudo, que a Rede compreende,
também, instituições que tiveram por opção a não adesão à configuração dos
Institutos Federais, mas que são ofertantes de educação profissional em todos os
níveis, sendo: 02 Cefets, 25 escolas vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro II e
uma Universidade Tecnológica (Expansão, MEC).
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Assim, o foco desta pesquisa serão os Institutos Federais, instituições de educação
profissional equiparadas às Universidades, criadas em 2008 por meio da Lei n.°
11.892, de 29 de dezembro, e que têm como responsabilidade viabilizar de forma
articulada a educação superior, básica, profissional e tecnológica, vinculando ensino,
pesquisa e extensão. Na perspectiva do governo, a concepção dos Institutos Federais
representa uma ação no sentido de que se consolide a educação profissional e
tecnológica como política pública de estado (Instituto, 2010), a qual deve estar
associada a outras políticas em prol do desenvolvimento local, regional e,
consequentemente, do país. Neste sentido, a proposta de criação dos Institutos
Federais traz consigo uma perspectiva de inclusão social, ao conceber a educação
profissional e tecnológica como um meio, uma ferramenta que trabalharia no sentido
de contribuir para o acesso a direitos como cidadãos a milhões de brasileiros (Instituto,
2010).
Desta maneira, fator que merece destaque e necessita de maiores entendimentos
refere-se às políticas públicas de assistência estudantil direcionadas à manutenção
de estudantes economicamente vulneráveis no ambiente escolar. Visando atingir este
objetivo, por meio do Decreto n.° 7.234, de 19 de julho de 2010, o Governo Federal
instituiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que, por intermédio
do Ministério da Educação, foi firmado com a finalidade de ampliar as condições de
permanência dos jovens na educação superior pública federal, tendo por objetivos
democratizar as condições de permanência destes jovens nas instituições, minimizar
os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão desta
modalidade de ensino, reduzir as taxas de retenção1 e evasão, e contribuir para a
promoção da inclusão social por intermédio da educação (Decreto n.° 7.234, 2010).
Nota-se, assim, que a política de assistência estudantil vem sendo tratada pelos
governos como uma ação estratégica no sentido de se manter o estudante no
ambiente escolar, contribuindo, desta forma, para seu acesso ao mundo do trabalho.
Por intermédio do PNAES, que abrange áreas relativas à satisfação de necessidades
básicas como moradia, alimentação e transporte, bem como suporte pedagógico,

1

Neste caso, entende-se por retenção o prolongamento do tempo de permanência do estudante na
instituição, o que acaba por acarretar atrasos significativos no período de integralização do curso.
Segundo Silva (2017), a retenção representa o período compreendido entre o prazo mínimo necessário
à integralização de um curso, até que se complete o prazo máximo para sua conclusão.
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dentre outras, conforme termos do art. 3º, §1º, do referido decreto, o Ministério da
Educação (MEC) realiza o financiamento das ações de assistência estudantil por meio
de repasse financeiro às instituições. Neste sentido, considerando-se o instrumento
que regulamenta o Programa Nacional de Assistência Estudantil, bem como a
limitação de recursos destinados aos programas públicos em geral, torna-se relevante
o debate sobre o monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas neste âmbito,
em prol de seu consequente aprimoramento.
Ao longo deste trabalho, buscar-se-á fazer um breve relato das políticas de assistência
ao estudante no Brasil, bem como sua evolução, considerando-se, também, a
expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, tendo-se como
foco a verificação da existência, ou não, de mecanismos de monitoramento e
avaliação das ações de assistência estudantil na instituição ora analisada. A partir de
então, pretende-se discutir as dificuldades encontradas neste processo, bem como a
proposição de ações que visem uma metodologia de monitoramento e avaliação mais
efetiva.
O que se percebe neste sentido é que a sociedade brasileira, cada vez mais, vem
impondo a necessidade de maior controle dos investimentos do governo em
programas sociais. Diante deste fato, a avaliação de políticas públicas torna-se
instrumento de fundamental importância, não só pela necessidade de garantia da
correta aplicação dos recursos públicos a elas destinados, mas também pela
verificação do cumprimento dos objetivos a que se propõem.
Nesse sentido, este trabalho buscará investigar o processo de institucionalização das
diretrizes da assistência estudantil no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, por meio
da averiguação das ações desenvolvidas pela Coordenação Geral de Assistência
Estudantil (CGAE), bem como por outros setores da instituição, visando o
aperfeiçoamento ou a proposição de uma normativa institucional que auxilie na fixação
de mecanismos de monitoramento, avaliação e consequente aprimoramento destas
diretrizes. Dessa forma, a pergunta que norteará a pesquisa ora proposta pode ser
assim formulada: como se configura a política de assistência estudantil do IF Sudeste
MG – Campus Rio Pomba, e quais os seus mecanismos de monitoramento e
avaliação?
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A escolha por este tema deve-se à inserção profissional da autora há mais de dez
anos no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, instituição que sempre manteve uma
política de assistência estudantil, mesmo anteriormente à proposição do Decreto n.°
7.234/10.
A relevância deste tema se deve à necessidade cada vez maior, expressa pela
sociedade brasileira, de que se examine e avalie a aplicabilidade das políticas
públicas. Neste contexto, a verificação da existência de procedimentos de avaliação
e monitoramento torna-se fator de extrema importância, a fim de que se busque uma
melhor aplicabilidade dos recursos públicos.
A avaliação de questões inerentes à política de assistência estudantil justifica-se,
também, em razão da importância deste assunto para a comunidade acadêmica (a
fim de que se diminuam índices de evasão e melhorem-se coeficientes de
rendimento), bem como para a sociedade, que receberá estes jovens profissionais no
futuro. Além disso, o acompanhamento e avaliação de atos administrativos tende a
fortalecer a dinâmica dos processos de gestão, bem como racionalizar ações de
controle.
Neste contexto, são propostos os seguintes objetivos para esta pesquisa:
Objetivo geral
Verificar como se configura a política de assistência estudantil do IF Sudeste MG –
Campus Rio Pomba, identificando seus mecanismos de monitoramento e avaliação.
Objetivos específicos
● Discutir a política de assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba,
como política pública, identificando os benefícios concedidos, bem como as atividades
realizadas;
● Identificar as forças e fragilidades da política de assistência estudantil praticada no
IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, sob a ótica do Decreto n.° 7.234/10;
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● Recomendar estratégias de ação direcionadas ao aperfeiçoamento ou à proposição
de mecanismos de monitoramento e avaliação da política de assistência estudantil da
instituição ora analisada.
Para que se atinjam os objetivos elencados, realizou-se uma pesquisa descritiva com
abordagem qualitativa, baseando-se em um estudo de caso, por meio de pesquisa
documental e de campo. A unidade de análise foi o IF Sudeste MG – Campus Rio
Pomba e a unidade de observação constituiu-se da política de assistência estudantil
praticada por esta instituição. O procedimento para coleta de dados utilizado foi o
questionário.
Este estudo está organizado na seguinte sequência: a Introdução, que apresenta as
linhas orientadoras da pesquisa; o Referencial Teórico, em que se discutem os
conceitos norteadores do trabalho; a Metodologia, tópico no qual se descrevem os
procedimentos metodológicos a serem utilizados a fim de que se alcancem os
objetivos propostos; a Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados e
Considerações Finais. Por fim, seguem-se as Referências e os Apêndices.
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2 Referencial Teórico
Nesta seção, serão abordados alguns temas que darão subsídio ao desenvolvimento
do trabalho. Serão apresentados conceitos gerais sobre políticas públicas e um
histórico sobre as políticas de assistência ao estudante no Brasil, enfatizando-a no
contexto da expansão da educação profissional e tecnológica. Como marco
importante para a configuração deste estudo, enfocar-se-á o Programa Nacional de
Assistência Estudantil, o PNAES.
Será abordado, também, o Modelo do Ciclo de Políticas, metodologia utilizada na
análise de políticas públicas, destacando-se as fases do monitoramento e avaliação,
bem como serão brevemente citadas as definições de eficiência, eficácia e
efetividade, conceitos relevantes quando se pensa em avaliação de programas
governamentais.
2.1 Políticas públicas
As políticas públicas podem ser entendidas como o campo de atuação dos governos,
no qual estes se propõem a oportunizar ações de interesse coletivo ou mesmo de
grupos específicos. A formulação de políticas públicas configura-se na maneira pela
qual os problemas se apresentam ao governo, a proposição e seleção de alternativas
e soluções para os referidos problemas, bem como tais soluções são implementadas,
avaliadas e revistas. No Brasil, pesquisas sobre políticas públicas são recentes e,
conforme Trevisan & Bellen (2008) e Farah (2011), só ganharam expressividade nos
anos de 1980.
Objetivando-se a elaboração de um conceito, Höfling (2001) argumenta que política
pública se refere à implantação de um projeto de governo pelo Estado, por meio de
ações direcionadas a setores específicos da sociedade. Já Souza (2006) menciona
que a definição apresentada por Laswell (1936) é a mais conhecida, quando afirma
que, para se analisar uma política pública, é necessário que se respondam aos
seguintes questionamentos: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. Neste
mesmo sentido, Souza (2006) conceitua política pública como sendo uma etapa na
qual governos democráticos colocam em prática seus propósitos e plataformas
eleitorais, transformando-os em programas e ações que refletirão mudanças na
sociedade.
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Do ponto de vista conceitual, as políticas públicas contemplam uma área
multidisciplinar, e sua análise deve ser focada na explicitação de sua natureza e
processos. Pode-se afirmar, assim, que sua interpretação pressupõe uma visão
multifacetada de diversas questões. Souza (2006) menciona que, apesar das variadas
maneiras pelas quais o tema é tratado, nota-se que as manifestações e descrições do
que seria uma política pública assumem, no geral, uma visão holística, ou seja, buscase compreender os fenômenos em sua totalidade, valorizando-se a ideia de que o
todo é mais importante do que a soma das partes (indivíduos, instituições, interações,
ideologia e interesses), apesar da possibilidade de que sejam atribuídas diferenças
no que se refere à importância de cada uma delas.
Nesta pesquisa, será dada ênfase ao Programa Nacional de Assistência Estudantil,
com foco nas ações de monitoramento e avaliação desta política no âmbito do IF
Sudeste MG – Campus Rio Pomba. Objetivando-se conceder embasamento teórico
ao estudo, a seção seguinte trará um breve relato histórico das políticas de assistência
ao estudante no Brasil.
2.1.1 Políticas sociais de assistência ao estudante no Brasil
Nesta seção, traçaremos um resumo da história das políticas de assistência ao
estudante no Brasil, a partir do século XX. Antes, porém, é preciso que se compreenda
a diferença entre os termos “assistência social” e “assistência estudantil”. O termo
assistência social tem como principal prerrogativa o estabelecimento do Estado
Democrático de Direito, e isto significa a redução de um quadro de exclusão, por meio
da promoção de direitos sociais que permitam aos cidadãos uma capacidade
emancipatória, e o alcance de condições de vida mais dignas. Segundo Silva (2005),
os direitos sociais seriam ações motivadas pelo Estado que permitissem o equilíbrio
social, mediante a promoção de direitos que tenham por objetivo melhorar as
condições de vida dos mais necessitados.
Neste contexto, pode-se dizer que somente com a promulgação da Constituição
Federal de 1988 é que o termo assistência social deixa de ter um caráter filantrópico,
passando a ser visto como uma política que busca a promoção da igualdade de
condições de acesso e permanência aos direitos sociais àqueles que, por si só, não
conseguiriam atingi-los.
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Assim, neste sentido, devemos entender a assistência estudantil como uma forma de
promoção da política de assistência social, que busca, por intermédio da concessão
de benefícios diversos, motivar a inclusão social. É preciso deixar claro, no entanto,
que, por mais que os conceitos estejam entrelaçados, o termo assistência social
assume um caráter de maior amplitude.
No Brasil, as ações de assistência estudantil tiveram início com a criação da Casa do
Estudante do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Datada de 1929, a entidade sem
fins lucrativos tinha por princípios, segundo Araújo (2007), o atendimento a estudantes
menos favorecidos.
Tratando-se especificamente das universidades, no ano de 1931 deu-se a
promulgação do Decreto n.° 19.851, denominado Estatuto das Universidades
Brasileiras, por meio do qual o Estado reconheceu a assistência estudantil, conforme
consta em seu Art. 108:
Art. 108. Para efetivar medidas de providência e beneficência, em relação aos
corpos discentes dos institutos de ensino superior, inclusive para a concessão
de bolsas de estudos, deverá haver entendimento entre a Sociedade dos
Professores Universitários e o Centro Universitário de Estudantes, a fim de que
naquelas medidas seja obedecido rigoroso critério de justiça e de oportunidade.
Parágrafo único. A seção de previdência e de beneficência da Sociedade de
Professores organizará, de acordo com o Centro Universitário de Estudos, o
serviço de assistência médica e hospitalar aos membros dos corpos discentes
dos institutos de ensino superior (Decreto n.° 19.851, 1931).
No ano de 1934, o tema assistência estudantil surge pela primeira vez na Constituição
Federal, sendo a educação concebida como direito de todos. O art. 157 deste
documento determinava que a União, os Estados e o Distrito Federal estabelecessem
fundos de educação, sendo que parte destes fundos deveria ser destinada, conforme
§ 2º do mesmo artigo, à aplicação em “auxílios a alunos necessitados, mediante
fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudo, assistência alimentar,
dentária e médica” (Constituição do Brasil, 1934).
Com a promulgação da Constituição Federal de 1946, as ações de assistência
estudantil foram de fato consolidadas, tornando-se, conforme art.172, obrigatórias a
todos os sistemas de ensino: “cada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços
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de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de
eficiência escolar” (Constituição do Brasil, 1946).
Em seguida, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.° 4.024, de
20 de dezembro de 1961, apresenta um título destinado exclusivamente à “Assistência
Social Escolar”. Neste contexto, a assistência estudantil apresenta-se como um direito
igual de todos que dela necessitam:
Art. 90. Em cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos sistemas de
ensino, técnica e administrativamente, prover, bem como orientar, fiscalizar e
estimular os serviços de assistência social, médico-odontológico e de
enfermagem aos alunos.
Art. 91. A assistência social escolar será prestada nas escolas, sob a
orientação dos respectivos diretores, através de serviços que atendam ao
tratamento dos casos individuais, à aplicação de técnicas de grupo e à
organização social da comunidade (LDB n.° 4.024, 1961).
A educação como um direito de todos continuou sendo garantida na Constituição
Federal de 1967, a qual acrescentou em seu art. 168 o direito à igualdade de
oportunidades educacionais. O inciso III, do § 3º deste mesmo artigo apresentava que
o ensino posterior ao primário seria concedido gratuitamente aos alunos que
comprovassem a insuficiência de recursos, desde que comprovassem efetivo
aproveitamento. Este mesmo texto instituía que, sempre que possível, o regime de
gratuidade seria substituído pela concessão de bolsas de estudo, sendo exigido, no
caso do ensino de grau superior, posterior reembolso. Destaca-se ainda a
manutenção, em seu art.169, § 2º, da obrigatoriedade de que cada sistema de ensino
possuísse “serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos
necessitados condições de eficiência escolar" (Constituição do Brasil, 1967).
Por meio do Decreto n.° 66.967, de 1970, criou-se a Diretoria de Assistência ao
Estudante, órgão vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. Logo em seguida,
no ano de 1971, a Lei n.° 5.692, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu
art. 62, §1º, especificou as dimensões da assistência estudantil garantidas pela CF de
1967:
Art. 62. Cada sistema de ensino compreenderá obrigatoriamente, além de
serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados
condições de eficiência escolar, entidades que congreguem professores e pais
de alunos, com o objetivo de colaborar para o eficiente funcionamento dos
estabelecimentos de ensino.
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§ 1º Os serviços de assistência educacional de que trata este artigo destinarse-ão, de preferência, a garantir o cumprimento da obrigatoriedade escolar e
incluirão auxílios para a aquisição de material escolar, transporte, vestuário,
alimentação, tratamento médico e dentário e outras formas de assistência
familiar (LDB n.° 5.692, 1971).
Em 1972, por meio do Decreto n.° 69.927, institui-se o Programa Bolsa de Trabalho.
Tal Decreto, em seu art. 2º, determinou que o programa deveria “proporcionar a
estudantes de todos os níveis de ensino oportunidades de exercício profissional em
órgãos ou entidades públicas ou particulares”. Este mesmo documento, em seu art.
5º, determinava que a concessão destas bolsas tinha como objetivo auxiliar na
formação dos estudantes para o mercado de trabalho, tendo como prioridade o
atendimento aos estudantes carentes de recursos financeiros.
No ano de 1987 foi criado o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos
Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), que tinha como objetivo fortalecer as
políticas de assistência estudantil das universidades federais. A partir de então,
avanços significativos ocorreram na política de assistência estudantil destas
instituições.
Conforme o documento FONAPRACE (2012), que teve origem no Fórum Nacional de
Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, a assistência estudantil consiste
em ações que garantam o acesso e a permanência dos estudantes nas instituições
de ensino na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção de
conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida.
Segundo Finatti (2008), citado por Silveira, (2012), o FONAPRACE tem como
objetivos fazer com que estudantes menos favorecidos economicamente estejam em
igualdade de condições no ensino superior público federal, por intermédio da
institucionalização de políticas que favoreçam sua permanência nestas instituições,
diminuindo-se taxas de retenção e evasão (quando a causa destas forem dificuldades
socioeconômicas), garantindo-lhes caminhos para um pleno desenvolvimento
acadêmico.
Com a promulgação da Carta Magna de 1988, Carvalho (2008) menciona que, pela
primeira vez na história do Brasil a “assistência” é configurada como um direito social,
quando, em seu artigo 6º, a Constituição Federal estabelece que “são direitos sociais
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a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados”.
A Constituição Federal de 1988 traz avanços ao determinar como princípio do ensino
a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (Constituição do
Brasil, 1988). Determina, também, que é dever do Estado garantir “atendimento ao
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde” (Constituição do Brasil, 1988). A partir de um novo conceito de assistência
social e de educação apresentados por esta Constituição, inicia-se, segundo
Vasconcelos (2010), um tempo de profundas transformações, no qual práticas
assistencialistas e clientelistas cedem espaço a um novo formato de proteção dos
direitos sociais. Para Carvalho (2008), a assistência, ao ser considerada pela Carta
Magna como direito social, deve ser retirada do campo da caridade para alcançar a
condição de direito subjetivo público, proporcionando a emancipação dos cidadãos.
Em 09 de janeiro de 2001, com a promulgação da Lei n.° 10.172, que aprova o Plano
Nacional de Educação (PNE), avanços importantes são registrados. Esta legislação
determina como meta para o ensino superior “estimular a adoção, pelas instituições
públicas, de programas de assistência estudantil, tais como bolsa-trabalho ou outros
destinados a apoiar os estudantes carentes que demonstrem bom desempenho
acadêmico” (Lei n.° 10.172, 2001).
No ano de 2010 é sancionado o Decreto n.° 7.234, que dispõe sobre o Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Tal legislação, que representa um marco
na história das políticas de assistência estudantil, determina o momento em que o
PNAES deixa de ser uma política de governo e passa à categoria de política de
Estado. Vasconcelos (2010) menciona que a assistência estudantil deve atuar como
agente facilitador à permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior,
contribuindo para seu bom desempenho acadêmico e diminuindo índices de retenção
e evasão, compreendendo ações nas mais diversas áreas dos direitos humanos,
como atendimento à saúde, psicopedagógico, às necessidades educativas especiais,
moradia, alimentação, transporte e recursos financeiros.
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Souza (2011), no entanto, refere-se a alguns desafios encontrados na implementação
das políticas de assistência estudantil, fazendo menção às precárias condições de
trabalho do pessoal técnico responsável por tais ações, citando a escassez de
concursos públicos, bem como de recursos materiais, enfatizando a realidade de
políticas públicas implantadas sem que haja planejamento, condições humanas e
materiais necessárias, e, por fim, ausentes de um processo de acompanhamento e
avaliação. Neste contexto, Estrada e Radaelli (2014) reforçam que ainda são muitos
os obstáculos a serem enfrentados no sentido de que seja consolidada uma política
de assistência estudantil (enfatizando-se a importância do PNAES), argumentando
que, uma vez ampliadas as possibilidades de acesso, torna-se essencial discutir-se a
permanência dos estudantes nas IES, a fim de que um processo de democratização
ao ensino tenha, de fato, efetividade.
O PNAES passa, assim, a ser utilizado como instrumento determinante no que diz
respeito às ações de assistência estudantil efetuadas pelos Institutos Federais de
Educação, instituições com inúmeras particularidades, tendo em vista serem
ofertantes de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino.
Após breve relato histórico da política de assistência estudantil no Brasil, com
destaque para a promulgação do Decreto n.° 7.234, que dispõe sobre o Programa
Nacional de Assistência Estudantil, faremos, a seguir, uma explanação mais
detalhada a respeito desta legislação, tendo em vista sua importância para a
regulamentação e fortalecimento da assistência ao estudante no Brasil.
2.1.2 O PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil
No contexto deste estudo, é importante que seja dado destaque ao Fórum Nacional
de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, o FONAPRACE, tendo em
vista que este possui papel primordial na configuração da política de assistência
estudantil. No ano de 2001, o Fórum elaborou a minuta do Plano Nacional de
Assistência Estudantil e, no ano seguinte, o mesmo foi encaminhado ao Ministério da
Educação, sugerindo-se a criação de um Programa Nacional de Assistência Estudantil
para as Instituições Federais de Ensino Superior.
Em 2007, após atualização do Plano Nacional de Assistência Estudantil, inicia-se um
processo de discussão do FONAPRACE junto ao MEC, objetivando-se a implantação
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do referido programa. Ao final desse mesmo ano, em 12 de dezembro de 2007, foi
publicada a Portaria Normativa n.° 39 do MEC, a qual instituiu o Programa Nacional
de Assistência Estudantil – PNAES, ato este que, posteriormente, foi regulamentado
pelo Decreto n.° 7.234, em 2010. Sendo assim, o PNAES foi instituído levando-se em
consideração “a centralidade da assistência estudantil como estratégia de combate às
desigualdades sociais e regionais, bem como sua importância para a ampliação e a
democratização das condições de acesso e permanência dos jovens no ensino
superior público federal” (MEC, 2007, Portaria n.° 39).
Neste contexto, o PNAES apresenta os seguintes objetivos:
I - Democratizar as condições de permanência dos jovens na educação
superior pública federal; II - Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e
regionais na permanência e conclusão da educação superior; III - Reduzir as
taxas de retenção e evasão; e IV - Contribuir para a promoção da inclusão
social pela educação (Decreto n.° 7.234, 2010).
Deste modo, em busca do alcance destes objetivos, menciona-se que o Programa
deve ser executado articulando-se os pilares ensino, pesquisa e extensão,
objetivando-se um melhor desempenho acadêmico e favoráveis condições de vida
aos estudantes do ensino superior brasileiro (FONAPRACE, 2012). Para isso, tais
ações devem ser desenvolvidas nas seguintes áreas:
I - Moradia estudantil; II - Alimentação; III - Transporte; IV - Atenção à saúde;
V - Inclusão digital; VI - Cultura; VII - Esporte; VIII - Creche; IX - Apoio
pedagógico; e X - Acesso, participação e aprendizagem de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e
superdotação (Decreto n.° 7.234, 2010).
É importante frisar que o último inciso não estava estabelecido na Portaria Normativa
n.° 39 do MEC, tendo sido acrescentado pelo Decreto n.° 7.234/10. Faz-se necessário,
também, mencionar a importância dos estudos realizados pelo FONAPRACE, na
definição das áreas a serem abordadas pelo PNAES.
Levando-se em consideração pesquisas realizadas, o Fórum Nacional de PróReitores de Assuntos Comunitários e Estudantis determinou áreas estratégicas, linhas
temáticas e órgãos que poderiam colaborar para o desenvolvimento das ações de
assistência estudantil, conforme apresentado na Tabela 1, FONAPRACE (2012, p.
69):
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Tabela 1
Áreas estratégicas da Assistência Estudantil
Áreas

Permanência

Desempenho
Acadêmico

Cultura, Lazer e
Esporte

Assuntos da
Juventude

Linhas Temáticas

Órgãos Envolvidos

- Moradia
- Alimentação
- Saúde (física e mental)
- Transporte
- Creche
- Condições básicas para atender os
portadores de necessidades especiais.

- Assuntos Estudantis
- Ensino
- Pesquisa
- Extensão

- Bolsas
- Estágios remunerados
- Ensino de Línguas
- Inclusão Digital – e
- Fomento à participação político-acadêmica.
- Acompanhamento psicopedagógico.

- Assuntos Estudantis
- Órgãos das IFES ligados ao
ensino, pesquisa, extensão.
- Órgãos públicos e entidades
com fins sociais.

- Acesso à informação e difusão das
manifestações artísticas e culturais.
- Acesso a ações de educação, esportiva,
recreativa e de lazer

- Assuntos Estudantis
- Órgãos das IFES ligados ao
ensino, pesquisa, extensão e
cultura.
- Parcerias com órgãos
públicos federais, estaduais e
municipais e entidades da
sociedade civil.

- Orientação profissional, sobre mercado de
trabalho.
- Prevenção a fatores de risco
- Meio ambiente
- Política, Ética e Cidadania
- Saúde, Sexualidade e
- Dependência Química.

- Assuntos Estudantis
- Parcerias com órgãos
públicos federais, estaduais e
municipais e entidades da
sociedade civil.

Fonte: FONAPRACE (2012). Revista Comemorativa 25 Anos: histórias, memórias e múltiplos olhares.
Brasília,
DF:
TC
Gráfica
e
Editora.
Recuperado
de
https://fonapracenacional.files.wordpress.com/2014/08/fc3b3rum-nacional-dos-prc3b3-reitores-deassuntos-estudantis-e-comunitc3a1rios-25-anos3.pdf

Tendo o FONAPRACE elencado uma variedade superior de áreas, em comparação
ao PNAES, fica claro que as IFES possuem total autonomia para implementar ações
diversas, que visem a igualdade de oportunidades, contribuam para a melhora do
rendimento acadêmico e redução dos índices de retenção e evasão; acima de tudo,
que proporcionem uma melhor qualidade de vida aos discentes nas instituições.
Verifica-se que as ações de assistência estudantil ultrapassam um patamar
caracterizado puramente pela oferta de bolsas ou auxílios. A preocupação da
instituição para com o bem-estar deste discente, bem como com seu desenvolvimento
como pessoa, deve estar acima de tudo. Segundo Vargas (2010), a assistência
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estudantil deve ser entendida como um investimento a médio e longo prazos em mão
de obra qualificada e justiça social, tendo em vista que seus reflexos atingem não
somente os indivíduos beneficiários, mas também suas famílias. Isso porque, por meio
de uma formação, possibilita-se a conquista de melhores empregos e condições de
vida, fator que contribui, consequentemente, para que a sociedade se torne menos
desigual. Para Oliveira e Vargas (2012), é plenamente viável que a política de
assistência estudantil se consolide não somente como uma política pública que vise a
permanência do aluno na instituição de ensino, mas que tenha por objetivo, também,
a formação integral desses indivíduos. O desenvolvimento de projetos que tenham
por base questões vivenciadas pelos discentes, por exemplo, e não somente questões
puramente acadêmicas, também são de fundamental importância para uma formação
completa e de qualidade. Assim, deve-se considerar que, para que aconteça de forma
ampla, a assistência estudantil deve ter o propósito de promover uma vida digna aos
sujeitos que dela necessitam, integrando-se a preocupação com a realização de
ações nas mais diversas esferas, como: alimentação, saúde, moradia, lazer, cultura,
desenvolvimento profissional, dentre muitas outras.
O PNAES estabelece que seja dada prioridade de atendimento aos discentes
provenientes da rede pública de ensino ou que possuam renda familiar per capita de
até um salário mínimo e meio. Com relação aos critérios e formato de seleção
empregados na definição dos beneficiários, deverão ser estipulados pela própria
instituição, a qual está incumbida, também, de estabelecer mecanismos de
acompanhamento e avaliação do PNAES (Decreto n.° 7.234, 2010).
O acompanhamento e avaliação das práticas de assistência estudantil a ser realizado
pelas Instituições Federais de Ensino devem permitir que se verifique se tais ações
estão contribuindo, de fato, para melhorar o desempenho acadêmico e diminuir os
índices de retenção e evasão. Para tanto, conforme estabelecido pelo FONAPRACE
(2012, p. 70), as avaliações institucionais deverão contemplar, entre outros, os
seguintes aspectos:
Relação oferta/demanda; desempenho acadêmico do estudante; mecanismo
de avaliação continuada da assistência estudantil.
Neste intuito, as Instituições deverão:
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Estabelecer indicadores para pontuar a oferta dos serviços em relação ao
atendimento à demanda; avaliar a melhoria do desempenho acadêmico do
estudante usuário da assistência, estabelecendo uma rede de informações
entre Pró-reitoras, departamentos de administração acadêmica e colegiados
de cursos; identificar a dinâmica do uso de serviços de complementação da
vida acadêmica pelos estudantes usuários dos programas e projetos
(bibliotecas, videotecas, eventos culturais e apresentação de projetos de
pesquisa e extensão).
Com relação aos recursos financeiros que permitirão a execução das ações de
assistência estudantil implementadas pelas IFES na esfera do PNAES, o repasse é
realizado às Universidades Federais e Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, conforme compatibilidade entre as dotações orçamentárias existentes e
o número de estudantes beneficiários do Programa (Decreto n.° 7.234, 2010).
Segundo Bruno e Freitas (2016), o gerenciamento de programas e projetos
relacionados à assistência estudantil representa um enorme desafio, tendo em vista
que a cada dia configura-se uma nova realidade, exigindo-se mudanças de postura e
novos direcionamentos na implementação destas ações.
A presente seção teve como objetivo discutir com maior detalhamento o Programa
Nacional de Assistência Estudantil, tendo em vista sua importância para o
fortalecimento das ações de assistência estudantil não só no âmbito das
Universidades Federais, mas também dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia. Dessa forma, dando sequência ao estudo, tratar-se-á a seguir da
assistência estudantil no contexto da expansão da educação profissional e
tecnológica.
2.1.3 A assistência estudantil e a expansão da educação profissional e
tecnológica
No governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva ocorreram significativas mudanças
no âmbito da Política de Educação Profissional e Tecnológica. Neste contexto, a Lei
n.° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia.
Ao todo foram criados 38 Institutos Federais no país, instituições originadas da
integração entre Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas e
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Escolas Agrotécnicas, definidos como “instituições de educação superior, básica e
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas
pedagógicas” (Art. 2º, Lei n.° 11.892, 2008).
De acordo com o Art. 6º da Lei n.° 11.892, são finalidades e características dos
Institutos Federais:
I - Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; II – Desenvolver a
educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo
de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas
sociais e peculiaridades regionais; III - Promover a integração e a verticalização
da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando
a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; IV Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento
dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e
cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; V - Constituir-se em centro
de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências
aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico,
voltado à investigação empírica; VI - Qualificar-se como centro de referência
no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino,
oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das
redes públicas de ensino; VII - Desenvolver programas de extensão e de
divulgação científica e tecnológica; VIII - Realizar e estimular a pesquisa
aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o
desenvolvimento científico e tecnológico; IX - Promover a produção, o
desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as
voltadas à preservação do meio ambiente (Lei n.° 11.892, 2008).
A concepção dos Institutos Federais remete a princípios de inclusão, com o propósito
de se colaborar para a diminuição das desigualdades sociais, mediante a constituição
de uma sociedade mais autônoma e solidária, primando pelo desenvolvimento local e
regional por meio da busca por alternativas que minimizem as desigualdades sociais,
principalmente no que se refere ao direito à educação (Instituto, 2010). Em um cenário
de desigualdades e extrema concentração de renda, a educação profissional e
tecnológica é tida como uma oportunidade real de capacitação e entrada no mercado
de trabalho, uma ferramenta tática de transformação, na busca pela conquista da
cidadania por milhões de brasileiros (Instituto, 2010).
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Neste contexto de consolidação dos Institutos Federais, fortalecia-se o Plano Nacional
de Assistência Estudantil, aprovado em 2007, mas que somente em 19 de julho de
2010 é regulamentado pela publicação do Decreto n.° 7.234, que dispõe sobre o
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). É importante relembrar que
tal legislação enfatiza a prestação de assistência aos jovens da educação superior
pública federal. No entanto, considerando-se a realidade e características dos
Institutos Federais de Educação, tal política acabou por atender discentes
matriculados em cursos de diferentes níveis e modalidades de ensino. De acordo com
o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (2012), o
Plano tinha como objetivo geral
garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes das
IFES, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção de
conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida,
destinando recursos para a Assistência Estudantil na matriz orçamentária
anual das Instituições Federais de Ensino Superior (FONAPRACE, 2012, p.
68).
Com relação ao orçamento público, Carvalho (2010) menciona ser este um
mecanismo utilizado pela administração pública, por meio do qual esta realiza uma
estimativa de todas as receitas e despesas do exercício financeiro subsequente, com
vistas a dar continuidade e manter padrões de eficácia, eficiência, efetividade e
economicidade dos serviços prestados à sociedade, traduzindo-se, em termos
financeiros, nos planos de trabalho do governo para determinado período de tempo.
Pode-se dizer que, com o passar do tempo, percebeu-se que, para cumprirem seu
papel no sentido de educar e promover uma formação cidadã mais autônoma, as
instituições de ensino deveriam promover ações no sentido de que o discente tivesse
não só maior facilidade de acesso à educação, mas também de permanência nas
instituições. Neste sentido, Moraes e Lima (2011) mencionam que a concepção
dessas condições requer o estabelecimento de políticas públicas de educação
orientadas ao acesso e permanência dos estudantes nos mais diversos níveis e
modalidades de ensino. Rosa e Ribeiro (2017) afirmam ainda que, sendo a educação
um dos instrumentos de combate às desigualdades sociais, é necessário que se
atente às dificuldades relacionadas à permanência dos estudantes nas instituições, o
que acaba por ocasionar a evasão, a fim de que tais obstáculos não favoreçam a
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manutenção de um quadro histórico de exclusão social na esfera das instituições de
ensino superior.
Assim, tendo-se em vista a importância de uma política pública em todas as suas
instâncias e objetivando-se uma análise mais aprofundada deste tema, na próxima
seção trataremos do modelo do “Ciclo de Políticas”.
2.2 O modelo do Ciclo de Políticas
O Ciclo de Políticas pode ser entendido como um modelo, uma metodologia que
compreende as diversas etapas que compõem as práticas de uma política pública.
Para Mainardes (2006), o ciclo de políticas pode ser considerado um referencial
analítico de grande importância no exame de programas e políticas educacionais,
possibilitando uma reflexão mais crítica do percurso destes últimos desde a sua
formulação até a implementação prática, bem como os efeitos gerados. Conforme
mencionado por Souza (2007), uma política pública é tida como um processo decisório
dinâmico e de aprendizagem, que se constitui por diversas fases.
É importante frisar que tais fases não acontecem de forma independente, mas
mesclam-se ao longo de um processo que envolve diversos atores como o poder
público, os beneficiários das políticas, instituições, entre outros. Didaticamente, no
entanto, podem-se enumerar os estágios que compõem o Ciclo de Políticas, que,
conforme Souza (2007), é organizado nas etapas de definição da agenda,
identificação das alternativas, avaliação das opções, seleção das opções,
implementação e avaliação.
Verifica-se que o arranjo do referido ciclo é disposto de variadas formas na literatura;
no entanto, todas guardam a mesma essência no que tange ao sentido de cada
estágio e sua sequência lógica. A estrutura do Ciclo de Políticas proposta por Condé
(2012), por exemplo, à qual daremos ênfase nesta seção, é dividida nas seguintes
fases: I - Agenda; II - Formulação; III - Decisão; IV - Implementação; e V Monitoramento e Avaliação.
A princípio, a identificação do problema é o ponto de partida na definição de uma
política pública. Somente a partir do momento em que determinado assunto/demanda
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surge como um problema público, é que se vislumbra a possibilidade de sua entrada
na agenda do governo.
A agenda configura-se, segundo Kingdon (2006a), no rol de questões ou problemas
que, em determinado momento, recebem atenção de autoridades. Para Condé (2012),
a fase da agenda antecede a fase de elaboração das políticas. Nela, discussões e
debates são despertados, os quais podem, por conseguinte, estimular a interferência
das autoridades públicas. Neste contexto, a partir do momento em que determinado
problema ocupa espaço na agenda do governo, torna-se imprescindível que se
obtenham dados sobre o mesmo, de forma que se oportunize o desenvolvimento do
desenho da política pública a ser implementada.
O momento referente à formulação da política pública é a ocasião em que se buscam
alternativas e apresentam-se possíveis soluções para o problema em questão. Neste
contexto, pode-se afirmar que, com relação à configuração do PNAES, a atuação do
Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis foi de
grande relevância nesta fase. Em sintonia com o momento do desenho da política
está a fase do processo decisório, ocasião na qual, segundo Condé (2012), as
divergências vão sendo discutidas e solucionadas por meio de acordos que darão
origem a determinado desenho, por meio da configuração de leis, decretos, ou as mais
diversas formas de normatização.
Pode-se dizer que, no Brasil, a política de assistência estudantil direcionada à
educação superior, que acabou também por estabelecer as diretrizes para este tema
nos Institutos Federais de Educação, teve seu desenho materializado, de fato, com a
promulgação do Decreto n.° 7.234 de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional
de Assistência Estudantil (PNAES). Especificamente com relação ao IF Sudeste MG
– Campus Rio Pomba, tais ações regulamentaram-se pela Portaria-R n.° 164 de 2011,
que dispunha sobre as Diretrizes da Assistência Estudantil, tendo esta sido substituída
pela Portaria-R n.° 660 de 2015, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.
A partir de então, surge o período de implementação das ações anteriormente
estabelecidas, momento em que a política pública é colocada em prática. De acordo
com Menicucci (2006), o estabelecimento de uma política pública requer, além de
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decisão e atitude das autoridades, instrumentos como disponibilidade de recursos
financeiros e organização política. Segundo Condé (2012), a implementação é o
momento em que se pode verificar como se dará a prática de determinada política,
seu cotidiano, avaliando-se o quanto a mesma é possível, sendo necessária a
consideração por parte de seus beneficiários.
Posteriormente, elencam-se as fases do monitoramento e avaliação das políticas
públicas. Neste contexto, segundo Condé (2012), a primeira se refere ao
acompanhamento das ações implementadas, de forma que seja possível a retificação
de falhas de execução. Já a avaliação, para este autor, tem como objetivo verificar a
eficiência, eficácia e efetividade da política, por meio da verificação de resultados e
impactos. O autor menciona que, para que as fases de monitoramento e avaliação
ocorram de forma efetiva, é essencial que tais instâncias estejam de antemão
previstas no desenho da política.
Desta maneira, é importante frisar que tanto o PNAES quanto a Portaria-R n.°
660/2015 – IF Sudeste MG, que tem por base o referido programa, mencionam a
necessidade de que se estabeleçam mecanismos de acompanhamento e avaliação
das ações implementadas no âmbito da assistência estudantil, o que não foi
claramente identificado na instituição ora analisada.
Mediante o que foi discutido, e tendo em vista a relevância das fases de
monitoramento e avaliação, principalmente em virtude da possibilidade de se
corrigirem falhas e aperfeiçoar-se a política, na próxima seção serão discutidos
especificamente estes dois tópicos, pontos centrais deste estudo.
2.2.1 Monitoramento e avaliação de políticas públicas
De maneira geral, percebe-se no Brasil certa deficiência e até mesmo desinteresse
quando o assunto é avaliação de políticas públicas. De acordo com Carvalho (2013),
a avaliação de políticas públicas é fator preponderante ao desenvolvimento de
serviços públicos eficazes, no entanto, a verificação do alcance de seus objetivos não
é uma prática institucional no serviço público brasileiro.
Conforme afirmam Costa e Castanhar (2003), percebe-se que, historicamente, não há
uma preocupação por parte da administração pública brasileira com a avaliação de
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programas, em especial os sociais. Nota-se uma dedicação muito maior à fase de
formulação, em detrimento de sua efetiva implementação e posterior avaliação.
As ações de monitoramento e avaliação ainda são um campo em formação no Brasil.
No entanto, mesmo que em ritmo lento e desconforme entre as esferas de governo e
regiões, percebe-se que pesquisas de avaliação de programas, diagnósticos
propositivos e sistemas de indicadores de monitoramento vêm se tornando cada vez
mais presentes no dia a dia dos gestores públicos (Jannuzzi, 2011). Nota-se que
mudanças vêm ocorrendo, inclusive, na própria sociedade brasileira, que reivindica,
cada vez mais, transparência com relação à utilização de recursos públicos. De
acordo com Serapioni (2016), a realização de processos avaliativos de programas e
políticas públicas começou a ganhar espaço nos anos de 1960, passando, nos dias
atuais, por vertiginosa disseminação e variação de formatos teóricos e metodológicos.
Nota-se o anseio por maior eficiência dos gastos com programas sociais, e, neste
contexto, um processo de monitoramento e avaliação bem gerenciado é capaz de
proporcionar uma melhor aplicação de recursos, bem como auxiliar os gestores de
políticas públicas no sentido de um processo mais eficaz e transparente de gestão.
Segundo Pinto (2015), as práticas de monitoramento e avaliação permitem que
gestores públicos observem ao longo do tempo a aplicabilidade dos recursos
financeiros destinados à assistência estudantil, permitindo-lhes melhor gerenciamento
e tomadas de decisão mais efetivas sobre a necessidade de recursos adicionais.
Neste sentido, entende-se necessário que sejam abordados os conceitos de
monitoramento e avaliação de forma mais detalhada, a fim de que possamos
intensificar o debate no sentido da importância destas fases para o bom andamento
de uma política pública. Ao debater sobre o modelo do Ciclo de Políticas Públicas,
Condé (2012) aponta para as finalidades das fases de monitoramento e avaliação,
processos estes inteiramente relacionados, e questiona ‘por que se deve monitorar?’,
afirmando prontamente que esta é a maneira mais efetiva de se acompanhar a
implementação de determinada ação e corrigirem-se erros. Seguidamente, o autor
indaga ‘por que avaliar?’, sendo enfático ao mencionar que os investimentos públicos
devem ser verificados, avaliando-se uma política quanto à sua eficiência, eficácia e
efetividade, enfim, quanto ao alcance de suas metas.
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Com relação ao monitoramento, o qual percebe-se como um processo sistemático e
contínuo de produção de informações que possibilitem uma rápida avaliação da
situação, bem como uma possível intervenção, Matus (1996) discorreu sobre a
impossibilidade da condução eficaz de determinada ação, caso o gestor público não
tenha conhecimento claro sobre o processo que lidera. O autor afirmou, ainda, que
um sistema de informações mal alimentado torna-se um sério problema, tendo em
vista que limita a capacidade de contato com questões concretas e de tomada de
decisões acertadas, bem como a avaliação de resultados, considerando-se os
objetivos planejados.
O monitoramento pode ser considerado como um processo de verificação de
desempenho de programas e projetos, com o propósito de identificar possíveis falhas
de execução, detectando causas e propondo-se ajustes. Suas ações são realizadas
durante a execução do programa, sendo essencial o pleno conhecimento do projeto,
a fim de que seja verificado o alcance de metas preestabelecidas. De acordo com
Garcia (2001), o monitoramento é um processo contínuo, capaz de fornecer ao gestor
de determinado processo informações sucintas e no tempo necessário à uma rápida
avaliação situacional, de forma que as ações verificadas sejam mantidas ou
devidamente corrigidas.
Complementando a temática, Faria (2009) afirma que o monitoramento permite a
intervenção e correção de determinada ação sempre que problemas são detectados
no processo. Intervenções estas que exigem iniciativa e criatividade na resolução dos
problemas verificados na fase de implementação, e que podem acarretar necessidade
de requalificação profissional e mudanças nos cenários jurídico, administrativo,
financeiro e organizacional como um todo.
Os métodos de monitoramento buscam verificar a eficiência e eficácia de determinado
programa ou projeto, sendo essencial que as ações a serem desenvolvidas estejam
bem desenhadas, especificadas por indicadores bem definidos, sendo estes últimos
ferramentas essenciais, tendo em vista que, o que não pode ser medido, não pode
ser monitorado. Segundo Cavalcanti (2006), o processo de monitoramento ou
acompanhamento de políticas públicas refere-se a uma sistemática contínua, que
permite e embasa a realização de ajustes necessários à implementação de políticas
públicas.
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Para Lima, Cirqueira, Pinto e Souza (2017), as ações de monitoramento consistem na
observância do andamento de determinado projeto, de forma que seja possível a
intervenção e resolução de problemas na medida em que estes forem surgindo. Tal
método contribui para que as ações sejam executadas conforme seu planejamento,
bem como para que somente sejam colocadas em prática mudanças efetivamente
pensadas e aceitas.
Já com relação ao processo de avaliação, Arretche (2009) menciona que está
relacionado à atribuição de valor a determinada ação, a partir da aprovação ou
reprovação de uma política ou programa público, com base em um conceito de justiça.
Considerando-se a temática da avaliação no contexto do setor público, ressalta-se
sua importância no sentido de que funciona como instrumento que possibilita melhor
conhecimento, compreensão e consequente aperfeiçoamento das ações em
execução, objetivando-se uma reordenação dos programas governamentais.
Segundo Condé (2012), uma avaliação bem realizada possibilita alterações no rumo
do processo, indicando necessidade de mudanças e novas ações, sendo este o
momento no qual resultados e impactos são verificados.
Sobre a avaliação, Minayo (2005) menciona que é um processo no qual se questiona
sobre o mérito e a relevância de determinado programa ou proposta, tendo, quando
da avaliação de programas ou projetos sociais, a motivação de embasar uma
transformação social em favor da conquista da cidadania e dos direitos humanos.
Pode-se dizer que a sistemática avaliativa de políticas públicas permite que a
sociedade esteja informada das ações governamentais no que diz respeito à melhor
aplicabilidade de recursos. Tal fato só tende a melhorar a qualidade dos programas
implementados, tendo em vista que, por meio da participação efetiva da população
beneficiária e de seu feedback, os gestores podem obter informações mais efetivas a
respeito do alcance ou não de objetivos e metas preestabelecidos.
Segundo Cavalcanti (2006), a avaliação tem sido definida como uma ferramenta
essencial à verificação da viabilidade ou não de programas ou projetos sociais,
evidenciando-se como um essencial instrumento de gestão, tendo em vista que
permite a análise da realidade de determinada situação e possíveis ajustes,
possibilitando uma utilização mais otimizada do tempo e de recursos públicos.
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Pode-se dizer que a avaliação consiste na coleta de informações a respeito de ações
desenvolvidas e resultados dos programas implementados, permitindo-se que sejam
feitos julgamentos, a fim de que tais programas possam ser aperfeiçoados. O
processo avaliativo permite que seja atribuído valor a determinada atividade ou ação,
política ou programa governamental, tendo como finalidade orientar gestores e
tomadores de decisão no que diz respeito à manutenção, necessidade de
correções/aperfeiçoamentos, ou mesmo de descontinuação destas atividades. Neste
sentido, a avaliação se apresenta como um significativo instrumento de gestão, tendo
em vista que sua correta utilização contribui para a economia de tempo e recursos
públicos em geral.
Conforme menciona Jannuzzi (2016), a avaliação diz respeito à motivação de se
produzir, por intermédio de abordagens metodológicas de pesquisa social, subsídios
para a concretização de programas ou projetos sociais, visando o aprimoramento dos
processos de gestão na busca pelo alcance de objetivos, o que se refere à eficácia,
impactos mais amplos e duradouros, o que diz respeito à efetividade, e otimização de
custos, conceito relacionado à eficiência.
Condé (2012) afirma que o ideal seria que a avaliação fosse realizada por pessoa
externa ao processo, organismo ou agência que não tenha sido responsável pela
implementação do programa. O autor menciona, no entanto, que qualquer equipe
avaliadora atua com base em princípios e interesses próprios, afirmando ser essencial
neste momento a existência de indicadores claros e bem delineados.
Verifica-se que algumas diferenças podem ser atribuídas aos conceitos de
monitoramento e avaliação. O monitoramento, conforme explanado anteriormente,
consiste em uma análise processual contínua, que tem como objetivo identificar
inconsistências que possam ocorrer durante determinada ação, visando sua correção.
Embora também considere certa metodologia, as ações de monitoramento tendem a
valorizar as experiências dos atores envolvidos no processo. Já a avaliação, pode ser
considerada como a análise momentânea de uma situação passada, com essência
mais metodológica.
Apesar de suas particularidades, monitoramento e avaliação devem ser tratados como
ações complementares, de forma que produzam dados necessários à evolução de
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determinado programa, atingindo-se metas predispostas. Conforme menciona Pinto
(2015), mediante a utilização de mecanismos de monitoramento e avaliação pretendese apontar as forças e fragilidades de determinado programa ou política, tornando-se
possível a identificação dos elementos que, por ventura, demandem aprimoramento.
Faz-se importante mencionar que, para um efetivo processo de monitoramento e
avaliação, objetivos e metas claros devem estar preestabelecidos. Segundo Picchiai
(2016, p.138), “os objetivos correspondem àquilo que deve ser alcançado em um
determinado período de tempo, para cumprir a missão organizacional”. Já as metas
“quantificam os objetivos desejados a curto e longo prazos para as medidas
financeiras e não financeiras”.
Januzzi (2005) argumenta que existe de fato uma conexão, um vínculo entre as ações
de monitoramento e avaliação, os quais intercorrem-se no tempo dos acontecimentos.
Enquanto indicadores de monitoramento, por exemplo, visam fornecer aos gestores
públicos informações sobre o andamento, a implementação de programas e políticas,
indicadores de avaliação fornecem a estes atores dados relativos a efeitos desejados,
bem como resultados alcançados. Para o autor, monitoramento e avaliação são
processos articulados e complementares que têm como função subsidiar o gestor
público na tomada de decisões mais assertivas, informando-o sobre o funcionamento
do programa. Segundo Januzzi (2016), os indicadores de monitoramento têm como
função identificar sinais de normalidade ou anormalidade, conduzindo equipe técnica
e administradores em geral na tomada de decisões corretivas, ou mesmo orientandoos com relação ao desenvolvimento ou contratação de pesquisas de avaliação.
Os indicadores são instrumentos que contribuem para o monitoramento, avaliação, e,
se necessário, intervenção e revisão das ações implementadas por uma política
pública. Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG, 2007):
Indicadores podem ser compreendidos como instrumentos que permitem
identificar e medir aspectos relacionados a um determinado conceito,
fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade. A principal
finalidade de um indicador é traduzir de forma mensurável determinado aspecto
de uma realidade dada (situação social) ou construída (ação de governo), de
maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. (MPOG, 2007, p.
4).
Vaitsman, Rodrigues e Paes-Sousa (2006) mencionam que o estabelecimento de
indicadores demanda muita percepção dos objetivos que se pretende alcançar em

39

cada programa. Paulino (2014) afirma serem os indicadores instrumentos de grande
importância nos processos de monitoramento e avaliação, tendo em vista atribuírem
valores aos quesitos a serem observados. Este autor argumenta, no entanto, que tais
ferramentas, por representarem determinada situação por meio de números, nem
sempre conseguem uma aproximação total da realidade, tornando-se necessária,
também, a utilização de registros qualitativos, sendo a união destes fatores o que
determinará uma base de conhecimentos sólida para a instituição. Complementando
a temática, vale-se ater ao que mencionam Melo, Verdi e Silva (2017), ao
argumentarem que a elaboração de um indicador deve observar a demarcação e
clareza do objeto a ser analisado, bem como o tipo de avaliação que se pretende
realizar, devendo constituir-se de atributos como confiabilidade dos dados, validade,
relevância e mensurabilidade.
O monitoramento e a avaliação de políticas públicas devem ter como principal objetivo
verificar até que ponto as mesmas estão cooperando para a conquista de maior
autonomia e liberdade dos indivíduos por elas atingidos. Assim, tendo em vista o que
foi discutido, e da real necessidade de que as instituições de ensino estabeleçam
mecanismos de monitoramento e avaliação das ações de assistência estudantil,
conforme preconiza o Decreto n.° 7.234/10, a seguinte seção tem por objetivo elencar
algumas tipologias de avaliação, que poderiam ser utilizadas neste processo. Vale-se
ressaltar, no entanto, que esta pesquisa não objetiva realizar nenhum processo
avaliativo, mas sim identificar se o mesmo vem sendo praticado na instituição,
propondo melhorias e o estabelecimento de possíveis indicadores.
2.2.1.1 Tipos de avaliação
Algumas tipologias de avaliação tendem a apresentar subsídios mais efetivos com
relação aos problemas encontrados durante as fases de formulação e implementação
de programas e políticas governamentais, possibilitando, consequentemente,
tomadas de decisão mais acertadas. Neste contexto, tendo-se como foco a avaliação
de programas públicos, a categorização mais comumente utilizada é a que considera
o momento de realização da avaliação em relação ao programa.
Assim, são elencados três tipos de avaliação, conforme segue: I - avaliação ex-ante;
II - avaliação ex-post ou somativa; III - avaliação formativa ou de processo.
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● Avaliação ex-ante
Este formato de avaliação é praticado antes da inicialização do projeto, buscando-se
mensurar a viabilidade ou não do programa a ser executado, contribuindo para que
seja adotada a melhor estratégia. Conforme Lubambo e Araújo (2003), não se deve
restringir a análise à viabilidade econômico-financeira, tendo em vista que também
devem ser consideradas a viabilidade política e institucional, bem como as
expectativas dos beneficiários.
A avaliação ex-ante tende a fornecer subsídios que melhor norteiem a formulação e
desenvolvimento de determinado programa, por meio da análise de diversos fatores
envolvidos, os quais seriam, segundo Cavalcanti (2006), os objetivos do programa,
seus beneficiários e respectivas necessidades e seu campo de atuação. Esta
metodologia de avaliação possibilita, de acordo com Cohen e Franco (1993), que se
realizem as melhores escolhas com relação a programas e projetos, a partir dos quais
as políticas públicas irão se materializar.
Neste contexto, considerando-se que a política de assistência estudantil do Campus
Rio Pomba já se encontra em andamento, tal formato de avaliação não seria possível,
tendo em vista que esta metodologia tem como objetivo fornecer subsídios que
determinem sobre a execução ou não de determinado programa.
● Avaliação ex-post ou somativa (focada nos resultados)
A principal meta deste tipo de avaliação é averiguar a efetividade de certo programa,
tendo em vista que avalia o alcance ou não de seus resultados. Tal modalidade de
avaliação, realizada após a conclusão de determinada ação, consiste, segundo
Cavalcanti (2006, p. 7), “no exame e análise de objetivos, impactos e resultados”. Vale
ressaltar que, segundo o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da
Universidade de Campinas (1999), tal análise de resultados pode ser agrupada em
duas categorias: resultados esperados (efeitos gerados) e resultados não-esperados
(efeitos não-antecipados pelo programa no plano de implementação).
Neste sentido, conforme orientado pelo NEPP, quando os resultados se constituírem
no foco do processo avaliativo, julga-se prudente que sejam realizados
questionamentos quanto aos tipos de serviços ou benefícios que estão sendo
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recebidos pelos beneficiários do programa; se estes serviços ou benefícios estão em
conformidade com os propósitos iniciais dos formuladores; a satisfação dos
beneficiários com relação aos resultados atingidos; se tais resultados estão de acordo
com os resultados almejados; e o motivo pelo qual os programas podem gerar
resultados não esperados (NEPP, 1999).
● Avaliação formativa ou de processos (focada na gestão e no funcionamento
do programa)
Este tipo de avaliação tem como foco os processos de determinado programa, seu
funcionamento e gestão, sendo mais utilizada na fase de implementação de um
programa ou política, assumindo característica formativa. Não possui como
preocupação a efetividade do programa, sendo sua principal atribuição avaliar se o
mesmo está sendo colocado em prática conforme o planejado. De acordo com
Nogueira (2002), a avaliação de processos é periódica e tende a fornecer elementos
aos profissionais da área em caso de necessidade de mudanças corretivas. Segundo
a autora, este tipo de avaliação distingue-se do monitoramento, tendo em vista que
este último não pressupõe uma ótica avaliativa.
De acordo com Cavalcanti (2006), a avaliação formativa ou de processos age no
sentido de responder a questionamentos que dizem respeito ao atendimento à
população-alvo, em conformidade com as metas preestabelecidas, ao cumprimento
do cronograma e à utilização eficiente dos recursos.
Constitui-se em um instrumento que busca identificar possíveis falhas relacionadas
aos procedimentos, métodos, público alvo de determinado programa, tendo por
objetivo, segundo Costa e Castanhar (2003), identificar eventuais falhas na
elaboração dos processos, apontando possíveis entraves à implementação de dado
programa ou projeto, produzindo elementos essenciais caso haja a necessidade de
mudança de rumo.
Por fim, para que se estabeleçam algumas considerações, nota-se relevante
abordarmos os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, tendo em vista sua
relevância em pesquisas que envolvem o tema avaliação de políticas públicas, e
também por serem os critérios de avaliação mais comumente utilizados.
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2.2.1.2 Os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade na avaliação de programas
governamentais
Tendo em vista que este trabalho se propõe a analisar as ações de monitoramento e
avaliação da política de assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio
Pomba, julga-se relevante uma breve explanação sobre os conceitos de eficiência,
eficácia e efetividade, considerando-se sua importância quando da verificação dos
reflexos desta política.
● Eficiência
O conceito de eficiência diz respeito à melhor forma de utilização de recursos
disponíveis para determinada ação ou projeto. No caso específico de uma política
pública, este faz referência ao alcance do melhor resultado possível na execução de
suas práticas, mediante a utilização dos meios acessíveis. Chiavenato (1994) referese ao conceito de eficiência como uma medida normativa de utilização de recursos,
de forma que determinada ação seja executada da melhor maneira possível, por meio
da utilização racional de seus insumos, representando uma relação entre custos e
benefícios. Nesta mesma linha, Cotta (1998), menciona que o conceito de eficiência
faz referência à relação entre os resultados e os custos de um programa ou projeto,
objetivando-se verificar se os benefícios líquidos excedem os custos operacionais.
Para Belloni, Magalhães e Sousa (2001), a eficiência se traduz no nível de
proximidade entre o resultado previsto e o que foi devidamente implementado.
Deve-se atentar, contudo, para o que argumenta Cotta (1998), quando menciona a
complexidade da mensuração de custos versus benefícios quando o assunto em
questão são programas governamentais. Isso, tendo em vista que os mesmos
abordam questões sociais, o que dificulta uma avaliação unicamente quantitativa e
financeira de seus impactos.
● Eficácia
O conceito de eficácia, por sua vez, tem seu foco voltado ao alcance de objetivos
organizacionais, estando, no caso de uma política pública, relacionado à análise de
resultados e impactos.
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Segundo Cohen e Franco (1993), a eficácia diz respeito ao alcance de objetivos e
metas (atentando-se à população beneficiária), em um período de tempo específico,
desconsiderando-se os custos implicados no projeto. É, segundo Chiavenato (1994,
p.70), “uma medida normativa do alcance dos resultados”.
Belloni, Magalhães e Sousa (2001) mencionam que a eficácia, apesar de referir-se ao
resultado alcançado por determinado sistema, considera também a metodologia
utilizada e os procedimentos realizados em prol do cumprimento de objetivos e metas,
levando em consideração a proposta original do programa ou projeto. Estes mesmos
autores defendem, ainda, a importância da conciliação dos conceitos de eficiência e
eficácia no processo de avaliação de programas ou políticas, tendo em vista
afirmarem ser o resultado atingido a resposta ao nível de eficiência e eficácia
empregadas na consecução de determinada ação ou política.
Percebe-se, assim, que a otimização dos resultados de determinado programa poderá
ser verificada por meio da mensuração destes dois conceitos, visto não serem
definições excludentes.
● Efetividade
Alguns trabalhos conferem o mesmo sentido aos conceitos de eficácia e efetividade.
No entanto, especialmente quando o assunto se refere à avaliação de políticas
públicas, nota-se conveniente que seja atribuída certa diferenciação. A eficácia está
relacionada à verificação de resultados intermediários, ou seja, detectados até a
finalização do programa. Já a efetividade relaciona-se a outra dimensão do resultado,
que seriam os resultados finais, mais amplos, buscando-se verificar os efeitos de
determinado programa em um contexto econômico, político e social.
Conforme Belloni, Magalhães e Souza (2001), a efetividade é o conceito que
manifesta em que grau a correspondência entre os objetivos traçados em determinado
programa e seus respectivos resultados foram alcançados. Em avaliações desta
natureza, Cotta (1998) cita como pré-requisitos de extrema relevância a definição dos
objetivos, permitindo-se que sejam estabelecidas metas mensuráveis, e um processo
de implementação satisfatório, de forma que seja possível a aferição de impacto.
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2.3 Assistência estudantil: o processo avaliativo como estratégia gerencial
O Programa Nacional de Assistência Estudantil, implementado com a promulgação
do Decreto n.° 7.234, de 19 de julho de 2010, tendo como foco estudantes
regularmente matriculados em cursos de graduação presencial nas instituições
federais de ensino superior, acabou gerando transformações, também, na realidade
da assistência estudantil dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Tal Decreto, criado com a finalidade de ampliar as condições de permanência dos
jovens na educação superior pública federal, menciona, em seu art. 5º, Parágrafo
único, inciso II, que as instituições federais de ensino superior deverão fixar
mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES.
No entanto, analisando-se o referido documento, fica claro que seus objetivos não se
restringem à redução da evasão e retenção escolar, mas pretendem, também,
promover a inclusão social por intermédio da educação. Neste sentido, a fim de que
se tenha conhecimento e dimensão do alcance das ações de assistência estudantil
implementadas com base no PNAES, torna-se necessário um processo de
acompanhamento e avaliação efetivo dos resultados da política internamente, em
âmbito institucional (por meio do monitoramento de índices de retenção, evasão e
rendimento acadêmico), bem como da realidade dos egressos, de forma que seja
possível uma verificação dos impactos do programa na esfera social. De acordo com
Boschetti (2012), um processo avaliativo deve ter como propósito verificar em que
ponto as políticas e programas sociais estão alcançando objetivos como a expansão
de direitos, a redução da desigualdade social e a promoção da equidade.
Segundo Carvalho (2013), a implementação de sistemas de informação que tenham
por objetivo uma verificação mais efetiva de dados, além de modelos puramente
operacionais, e que permitam uma avaliação constante das atividades desenvolvidas
no âmbito da assistência estudantil, poderiam subsidiar informações mais singulares
sobre o andamento da política, permitindo-se uma análise mais aprofundada, um
conhecimento mais próximo da realidade dos discentes, que fosse além da verificação
de dados puramente quantitativos. Além disso, segundo a autora, o estímulo ao
fortalecimento de uma cultura de avaliação certamente contribuiria para a evolução
das ações na esfera institucional.
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Bruno e Freitas (2016) afirmam, ainda, que a opinião dos beneficiários dos programas
constitui-se em valioso instrumento de avaliação. Segundo os autores, é necessário
que sejam identificadas as peculiaridades, bem como demandas dos discentes, a fim
de que as ações realizadas no âmbito da assistência estudantil estejam de acordo
com suas reais necessidades, sejam elas de cunho acadêmico, social, econômico ou
cultural. Mencionam certa evolução da assistência estudantil no âmbito das IFES, no
entanto, ratificam ser necessário o aperfeiçoamento desta política, de forma que as
mais variadas necessidades estudantis sejam atendidas. Afirmam, neste sentido, que
a elaboração de políticas e processos avaliativos mais participativos podem constituirse no melhor caminho a ser seguido.
No que diz respeito ao governo, podemos inferir que seu interesse pela efetivação de
mecanismos de monitoramento e avaliação de políticas públicas possui estreita
relação com a exigência por prestação de contas, bem como no sentido de se avaliar
a eficiência, efetividade e eficácia de seus programas. De acordo com Costa e
Castanhar (2003), uma avaliação bem realizada de programas sociais tende a
colaborar para o alcance de resultados mais favoráveis, bem como para a utilização
mais efetiva de recursos, contribuindo para a elaboração de desenhos de política mais
sólidos e para uma melhor atuação dos gestores públicos.
No que tange à realidade das instituições públicas de educação, bem como às
políticas implementadas em seu âmbito, devem-se considerar inúmeras barreiras
como a insuficiência de profissionais, limitação de recursos, sistemas de informação
defasados, entre outros. No entanto, apesar de todos estes entraves, bem como das
imperfeições verificadas nos programas, um esforço no sentido de que se estabeleça
uma cultura organizacional de avaliação deve ser realizado, tendo em vista que os
dados e informações gerados pelos processos de monitoramento e avaliação poderão
colaborar para um melhor gerenciamento dos recursos públicos. Assim, em virtude
das dificuldades com que se deparam as instituições, vale mencionar a importância
de um processo de gestão participativa no alcance de objetivos institucionais.
Segundo Lück (2017), o termo gestão, por si só, traduz um processo de mobilização
coletiva de competências e energias em prol da realização de objetivos comuns, já se
presumindo, assim, a ideia de participação. Conforme argumenta a autora, o sucesso
de uma organização está diretamente ligado à mobilização de seus sujeitos. Assim,
em um processo de gestão participativa, os objetivos institucionais dependem
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estreitamente das relações interpessoais estabelecidas, de modo que se busque o
alcance de objetivos educacionais assumidos por todos.
Fica claro que o Programa Nacional de Assistência Estudantil, como política pública,
necessita passar pelas fases de monitoramento e avaliação, tendo em vista que
nestes momentos podem-se verificar resultados e impactos. Assim, para que as ações
de monitoramento e avaliação sejam efetivas, é de extrema importância que as
mesmas, bem como seus instrumentos, estejam preestabelecidos no desenho da
política.
Torna-se imprescindível, deste modo, que a política de assistência estudantil do IF
Sudeste MG – Campus Rio Pomba seja avaliada, no sentido de que se obtenham
informações concretas a respeito da qualidade dos benefícios ofertados, satisfação
dos beneficiários, diminuição de índices de evasão e retenção, entre outros. Para isso,
processos, resultados e impactos do programa devem ser verificados, sendo de
extrema importância a seleção de variáveis de análise e construção de indicadores.
Vale frisar que, conforme o Decreto n.° 7.234/10, é de responsabilidade das
instituições federais de ensino superior determinar mecanismos de acompanhamento
e avaliação do PNAES.
Neste intuito, este estudo propõe a análise de como se configura a política de
assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, identificando
possíveis mecanismos de monitoramento e avaliação preexistentes, bem como a
elaboração de um plano de monitoramento e avaliação das ações de assistência
estudantil da instituição, contribuindo, assim, para que decisões mais seguras sejam
tomadas por parte da administração.
No próximo capítulo, portanto, descreveremos de forma mais detalhada os
procedimentos metodológicos a serem utilizados na pesquisa, que possui
característica descritiva com abordagem qualitativa, baseando-se em um estudo de
caso, por meio de pesquisa documental e de campo, a fim de que sejam alcançados
os objetivos propostos.
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3 Metodologia
A metodologia desta pesquisa, descrita a seguir, organiza-se nos seguintes subitens:
caracterização da pesquisa, unidades de análise e observação, técnicas de coleta de
dados e procedimentos para análise de dados.
3.1 Caracterização da pesquisa
O presente estudo trata-se de pesquisa descritiva, a qual, segundo Trivinõs (1987),
objetiva descrever fatos e fenômenos de determinada realidade, com abordagem
qualitativa, a qual, conforme menciona Minayo (2002, p. 21), “trabalha com o universo
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde
a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.
Quanto a sua natureza, caracteriza-se por ser uma pesquisa aplicada, tendo como
propósito gerar conhecimentos sobre uma realidade, voltados à solução de problemas
específicos, envolvendo fatos e interesses locais.
Baseia-se em um estudo de caso que procura discutir a política de assistência
estudantil do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba, buscando compreender suas
singularidades. Segundo Fonseca (2002), um estudo de caso caracteriza-se pela
análise de diversos agentes como um programa, uma instituição ou uma pessoa, por
exemplo. Identifica-se por investigar particularidades de determinada situação, no
intuito de desvendar o que há nela de mais relevante.
3.2 Unidades de análise e observação
A unidade de análise configura-se no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, escola
que teve origem em 16 de agosto de 1962, localizada na cidade de Rio Pomba, na
região da Zona da Mata mineira, e que atualmente representa uma das dez unidades
que compõem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas Gerais.
Já a unidade de observação, constitui-se na política de assistência estudantil do IF
Sudeste MG – Campus Rio Pomba, a qual compreende ações que englobam,
atualmente, o Programa de Atendimento aos Estudantes em Baixa Condição
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Socioeconômica e o Programa de Atendimento Universal aos Estudantes. Ambas as
atividades serão descritas posteriormente.
3.3 Técnicas de coleta de dados
Para a coleta de dados foram utilizadas as pesquisas documental e de campo.
A pesquisa documental, empregada na compreensão da política de assistência
estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, fundamentou-se na análise de
Portarias institucionais referentes ao tema, regimentos, bem como de editais da
Coordenação Geral de Assistência estudantil. De acordo com Gil (2008),
a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única
diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa
bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos
autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de
materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda
podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa (Gil, 2008,
p.51).
Entre os documentos analisados estão a Portaria-R n.° 660/2015, de 22 de junho de
2015, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas
Gerais, que aprova e implanta as Diretrizes da Assistência Estudantil, bem como a
Instrução Normativa que regulamenta os procedimentos de seleção e a
operacionalização, na modalidade de Educação a Distância, do Programa de
Atendimento aos Estudantes em Baixa Condição Socioeconômica; o Decreto n.°
7.234/10 - Programa Nacional de Assistência Estudantil; o Regimento Interno do
Campus Rio Pomba; editais da Coordenação Geral de Assistência Estudantil e demais
arquivos institucionais.
Também foi instrumento de coleta de dados utilizado para embasar a análise do
programa de assistência estudantil o questionário constante do Apêndice B,
ferramenta composta por uma série ordenada de perguntas respondidas por escrito,
sem a presença do pesquisador, que teve por objetivo levantar opiniões, sentimentos,
interesses, expectativas e situações vivenciadas pelos informantes. Cada bloco de
questões teve como intuito responder aos objetivos específicos da pesquisa.
Tal instrumento foi adaptado dos questionamentos que embasaram as entrevistas
semiestruturadas realizadas na dissertação de mestrado intitulada “Proposta para o

49

monitoramento e avaliação da política de assistência estudantil na Universidade
Federal de Juiz de Fora”, de autoria de Caroline Casagrande Pinto (Pinto, 2015).
Optou-se por esta adequação tendo em vista que a pesquisa mencionada contempla
interesses comuns ao presente estudo, dentre os quais discussões sobre o Programa
Nacional de Assistência Estudantil, a obtenção e análise de dados relevantes sobre a
política de apoio estudantil da instituição analisada pela autora, a verificação sobre a
existência ou não de mecanismos de monitoramento e avaliação desta política, bem
como propostas para seu aperfeiçoamento ou mesmo, o estabelecimento de novas
ações que objetivem tal prática.
Foram disponibilizados questionários a servidores que possuíram ou possuem relação
direta com a política de assistência estudantil, bem como a gestores da instituição,
selecionados por meio de amostra não probabilística intencional. Tais sujeitos serão
melhor detalhados no capítulo 4, seção 4.3.1, caracterização dos respondentes.
A Tabela 2 apresenta a correlação entre os objetivos específicos da pesquisa e as
questões constantes do questionário.
Tabela 2
Objetivos específicos e questões aplicadas
Objetivos específicos
● Discutir a política de assistência estudantil do
IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, como
política pública, identificando os benefícios
concedidos, bem como as atividades realizadas.

Questões
Você tem conhecimento da política de
assistência estudantil executada no IF Sudeste
MG – Campus Rio Pomba? Caso positivo, liste
os benefícios concedidos, bem como as
atividades realizadas dos quais tem ciência.
Como se deu o processo de expansão da política
de assistência estudantil do IF Sudeste MG –
Campus Rio Pomba?
O processo de expansão da assistência
estudantil acompanhou o aumento do número de
discentes do IF Sudeste MG – Campus Rio
Pomba?
Os benefícios concedidos são suficientes para
suprir as necessidades dos estudantes?
Os benefícios concedidos contribuem para a
manutenção dos estudantes na instituição?
Na sua opinião, o que poderia ser melhorado em
relação à assistência estudantil?
(continua)

50

(conclusão)
Você tem conhecimento de que o Decreto n.°
7.234/10 dispõe que as IFES devem estabelecer
mecanismos de acompanhamento e avaliação
do PNAES?
No IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba existem
mecanismos formalizados de acompanhamento
e avaliação da política de assistência estudantil?
É realizado o acompanhamento da política de
assistência estudantil do IF Sudeste MG –
Campus Rio Pomba? Caso positivo, quais são as
ações executadas para este fim?
É realizada a avaliação da política de assistência
estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio
Pomba? Caso positivo, quais são as ações
executadas?
Considerando-se o que dispõe o Decreto n.°
7.234/10 (PNAES), quais são os principais
desafios da gestão para seu integral
cumprimento?
A política de assistência estudantil do IF Sudeste
MG – Campus Rio Pomba auxilia na redução das
taxas de retenção e evasão?
A política de assistência estudantil do IF Sudeste
MG – Campus Rio Pomba auxilia na melhora do
desempenho acadêmico dos discentes?
● Recomendar estratégias de ação direcionadas Que ações você sugere para que seja realizado
ao aperfeiçoamento ou à proposição de o monitoramento da política de assistência
mecanismos de monitoramento e avaliação da estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio
política de assistência estudantil da instituição Pomba?
ora analisada.
Que ações você sugere para que seja realizada
a avaliação da política de assistência estudantil
do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba?
Fonte: adaptado de Pinto, C. C. (2015). Proposta para o monitoramento e avaliação da política de
assistência estudantil na Universidade Federal de Juiz de Fora. (Dissertação de Mestrado Profissional
em Gestão e Avaliação da Educação Pública. Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG,
Brasil). Recuperado de http://www.mestrado.caedufjf.net/proposta-para-o-monitoramento-e-avaliacaoda-politica-de-assistencia-estudantil-na-universidade-federal-de-juiz-de-fora/
● Identificar as forças e fragilidades da política de
assistência estudantil praticada no IF Sudeste
MG – Campus Rio Pomba, sob a ótica do
Decreto n.° 7.234/10.

3.4 Procedimentos para análise de dados
A fim de que se obtenham informações significativas a respeito do objeto da pesquisa,
é preciso compreender os significados compartilhados pelos atores sociais a respeito
de sua realidade.
Assim, a análise da política de assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio
Pomba, fundamentada nas informações obtidas por meio da pesquisa documental e
de campo, incluindo a aplicação de questionários a atores envolvidos no processo em
estudo, será realizada a partir da técnica de análise de conteúdo.
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Campos (2004) menciona que a análise de conteúdo abarca um conjunto de técnicas
de pesquisa que tem por objetivo a busca do sentido de determinado documento. Para
o autor, esta técnica de análise de dados compreende três etapas, sendo:
I – Fase de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes do corpus das
entrevistas, na qual é realizada uma apresentação global das ideias principais e os
seus significados gerais;
II – Fase de seleção das unidades de análise (ou unidades de significados), na qual o
investigador é orientado pelas questões de pesquisa que necessitam ser respondidas;
e
III – O processo de categorização e sub-categorização.
Segundo o autor, as unidades de análise podem ser representadas por palavras,
sentenças, frases, parágrafos ou mesmo um texto completo de entrevistas, diários ou
livros, podendo existir diversas opções na escolha dos recortes a serem utilizados.
Menciona que é percebido, no entanto, um interesse maior pela análise temática, o
que acaba resultando no uso de sentenças, frases ou parágrafos como unidades de
análise. A determinação dos temas parte de uma escolha do pesquisador,
considerando-se os objetivos de sua pesquisa e indícios levantados de seu contato
com o material estudado e teorias embasadoras. Assim, as unidades de análise
temáticas compreendem-se em recortes do texto, em um processo dinâmico e indutivo
de atenção ora direcionada à mensagem explícita, ora às significações não aparentes
no contexto. Tais unidades de análise, em momento posterior, são categorizadas.
As categorias representam-se por grandes enunciados, os quais compreendem um
número variável de temas, conforme seu grau de intimidade ou proximidade, e
exprimem, por intermédio de sua análise, significados importantes que atendam aos
objetivos de estudo e, consequentemente, criem novos conhecimentos. Tais
categorias podem ser classificadas em apriorísticas (quando o pesquisador já possui,
segundo experiência prévia ou interesses, categorias pré-definidas) ou não
apriorísticas (as quais surgem do contexto das respostas dos sujeitos da pesquisa)
(Campos, 2004).
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O autor ainda menciona que, juntamente à formação de categorias e subcategorias,
é prudente a codificação das unidades de análise. Tal processo, que se constitui na
marcação destas unidades com sinais ou símbolos que permitam seu agrupamento
posterior em categorias ou subcategorias, é, segundo o autor, geralmente muito
individual, ficando à escolha do pesquisador a forma que mais lhe agrade.
Posteriormente a este processo de categorização, será possível um debate preciso a
respeito das características e ideias relevantes de cada conteúdo.
No mesmo sentido, ainda que metodologicamente apresentada de forma particular,
Silva e Fossá (2013) mencionam que a referida técnica, popularizada por Laurence
Bardin, vem sendo cada vez mais utilizada na análise de dados qualitativos, e visa
examinar material levantado em entrevistas ou observado pelo pesquisador
(conteúdos verbais ou não verbais), classificando-os em temas ou categorias,
constituindo-se das seguintes etapas: I) leitura do material; II) codificação para a
formulação de categorias de análise; III) recorte do material em unidades de registro
comparáveis e com o mesmo conteúdo semântico; IV) estabelecimento de categorias
que se diferenciam tematicamente nas unidades de registro; V) agrupamento das
unidades de registro em categorias comuns; VI) agrupamento progressivo das
categorias e VII) inferência e interpretação.
Neste estudo, particularmente, foram destacados dos questionários trechos que
permitiram expor a visão dos respondentes com relação às ações de assistência
estudantil, bem como seus maiores desafios. Por fim, foram dispostos dados que
permitiram com que fosse verificada a consonância, ou não, da política de assistência
estudantil praticada no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba com o Decreto n.°
7.234/2010, especificamente no que diz respeito às ações de monitoramento e
avaliação da referida política.
Assim, o processo de análise dos dados desta pesquisa comtemplou as seguintes
fases: primeiramente, foi realizada a leitura flutuante dos questionários, momento no
qual apreenderam-se as ideias centrais emitidas pelos respondentes. Em seguida,
foram selecionadas as unidades de análise (recortes de trechos dos questionários),
mediante a utilização de análise temática. Tais unidades temáticas representaram
questões norteadoras da pesquisa e tiveram por finalidade responder aos objetivos
propostos no estudo. Dando-se sequência aos procedimentos, foram organizadas as
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unidades de análise, já codificadas, em categorias. Empregou-se a categorização
apriorística, tendo em vista que as três categorias já se encontravam prédeterminadas, considerando-se representarem os objetivos específicos do trabalho.
Por fim, foi realizada a inferência e interpretação dos dados, observando-se,
conjuntamente, as informações obtidas em pesquisa documental e de campo.
Tabela 3
Fases do processo de análise do conteúdo
Leitura
flutuante
→

Seleção das unidades de análise
(verbalizações) com base em
temas preestabelecidos

Codificação
→

Categorização →

Inferência e
interpretação

↓

Benefícios concedidos e atividades
realizadas.
A expansão da política de
assistência estudantil no Campus
Rio Pomba.
A expansão da assistência estudantil
e o aumento do número de
discentes.
Benefícios
concedidos
necessidades estudantis.
Benefícios
permanência
instituição.

concedidos
dos discentes

e

I - A política de
assistência
estudantil
do
Campus
Rio
Pomba
como
política pública.

e
na

Pontos a serem melhorados com
relação à política de assistência
estudantil.
Conhecimento
do
decreto
(especialmente com relação à
necessidade de acompanhamento e
avaliação do PNAES).
Existência
de
mecanismos
formalizados de acompanhamento e
avaliação da política de assistência
estudantil.
Acompanhamento da política de
assistência estudantil – ações
realizadas.

II - Forças e
fragilidades
da
política
de
assistência
estudantil
do
Campus
Rio
Pomba, sob a
ótica do Decreto
n.° 7.234/10.

(continua)
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(conclusão)
Avaliação da política de assistência
estudantil – ações realizadas.
Principais desafios da gestão no
cumprimento do Decreto n.° 7.
234/10 (PNAES).
A política de assistência estudantil e
a redução das taxas de retenção e
evasão.
A política de assistência estudantil e
a
melhora
do
desempenho
acadêmico.
Sugestões
de
práticas
monitoramento da política
assistência estudantil.

de
de

Sugestões de práticas de avaliação
da política de assistência estudantil.

III
Ações
direcionadas ao
aperfeiçoamento
ou à proposição
de mecanismos
de monitoramento
e avaliação da
política
de
assistência
estudantil
do
Campus
Rio
Pomba.

Fonte: elaborado pela autora (2018).

A Tabela 4 apresenta a síntese da metodologia proposta para esta pesquisa.
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Tabela 4
Síntese da metodologia
Objetivos específicos

Autores

Discutir a política de
assistência estudantil
do IF Sudeste MG –
Campus Rio Pomba,
como política pública,
identificando
os
benefícios concedidos,
bem como as atividades
realizadas.

● Legislações relacionadas
à assistência estudantil;

● Pesquisa
documental

● Documentos
Institucionais: Regimento
interno do Campus Rio
Pomba; Portaria-R N.°
660/2015, de 22 de junho
de 2015, do Instituto
Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do
Sudeste de Minas Gerais;
Editais de Concessão de
benefícios do IF Sudeste
MG – Campus Rio Pomba.
● Oliveira e Vargas (2012);
Estrada e Radaeli (2014);
Vasconcelos (2010); Bruno
e Freitas (2016).

● Questionário
(questões de 04 a 09)

Identificar as forças e
fragilidades da política
de
assistência
estudantil praticada no
IF Sudeste MG –
Campus Rio Pomba,
sob a ótica do Decreto
n.° 7.234/10.

Instrumentos de
coleta de dados

Técnica de
análise de
dados

● Análise de
conteúdo

● Decreto n.° 7.234/2010
(PNAES)
● FONAPRACE (2012)
● Costa e Castanhar
(2003); Januzzi (2016);
Pinto (2015); Carvalho
(2013); Minayo (2005);
Condé (2012); Souza
(2011); Vasconcelos
(2010).
● Cavalcanti (2006); Lima,
Cirqueira, Pinto e Souza
(2017); Carvalho (2013);
Boschetti (2012); Januzzi
(2005); Pinto (2015); Bruno
e Freitas (2016); Paulino
(2014); Lück (2017).

Recomendar
estratégias de ação
direcionadas
ao
aperfeiçoamento ou à
proposição
de
mecanismos
de
monitoramento
e
avaliação da política de
assistência estudantil
da
instituição
ora
analisada.
Fonte: elaborado pela autora (2018).

● Questionário
(questões de 10 a 16)

● Análise de
conteúdo

● Questionário
(questões 17 e 18)
● Análise de
conteúdo
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4 Apresentação, análise e discussão dos resultados
Nesta seção serão apresentados, analisados e discutidos os dados da pesquisa. Para
isso, ela está organizada da seguinte maneira: primeiramente, faz-se um breve relato
histórico do Campus Rio Pomba, abordando-se a política de assistência estudantil
atualmente desenvolvida na instituição. Em seguida, por meio de discussões
relacionadas ao orçamento do Campus Rio Pomba, analisa-se um panorama e
perspectivas da política de assistência estudantil. Por fim, a referida política será
abordada sob a visão de servidores e gestores participantes do estudo, no intuito de
que sejam alcançados os objetivos específicos da pesquisa
4.1 O Campus Rio Pomba
O Campus Rio Pomba é uma instituição que “participa de forma ativa das mudanças
do mundo globalizado, introduzindo um novo modelo de formação profissional com
ênfase no homem e suas relações com o meio ambiente no qual está inserido”, e que
possui grande relevância para o município em que se encontra, bem como para
inúmeras regiões circunvizinhas. A instituição atualmente compõe uma das unidades
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais,
e localiza-se a 5 km do centro urbano da cidade de Rio Pomba, na região da Zona da
Mata mineira, município que conta com uma população aproximada de 17 mil
habitantes. A escola, que teve sua origem em 16 de agosto de 1962, foi inaugurada
pelo deputado Último de Carvalho, que, baseando-se no Plano de Metas do governo
do então Presidente Juscelino Kubitschek, e atendendo aos anseios políticos,
econômicos e sociais vigentes, concretizou o sonho da sociedade regional, que
idealizava uma escola voltada para as necessidades do meio rural, numa metodologia
adaptada ao sistema escola-fazenda.
Criada pela Lei n.° 3092/56, de 29 de dezembro de 1956, publicada no Diário Oficial
da União em 02 de janeiro de 1957, inicialmente com a denominação de “Escola
Agrícola de Rio Pomba” (como até hoje é chamada por moradores mais antigos da
região), era subordinada ao Ministério da Agricultura e utilizava as terras e benfeitorias
do Departamento Nacional de Produção Animal e da Estação Experimental de Fumo
do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas.
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Ao longo de sua história, passou por inúmeras transformações estruturais
(considerando-se as demandas econômicas, sociais e políticas estabelecidas à
época), as quais lhe concederam, também, diferentes nomenclaturas: Ginásio
Agrícola de Rio Pomba, em 13 de dezembro de 1964, por meio do Decreto n.°
53.558/64; Colégio Agrícola de Rio Pomba, em 25 de janeiro de 1968, por intermédio
do Decreto n.° 62.178; Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, em 04 de setembro
de 1979, por meio do Decreto n.° 83.935; Centro Federal de Educação Tecnológica
de Rio Pomba, em 14 de novembro de 2002; e, por fim, Campus Rio Pomba do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, em
30 de dezembro de 2008 (Histórico - Campus Rio Pomba).
Com relação a sua vasta área de atuação, atualmente o Campus Rio Pomba oferta
06 (seis) cursos técnicos integrados (Agropecuária, Alimentos, Florestas, Informática,
Meio Ambiente, e Zootecnia); 05 (cinco) cursos Técnicos concomitantes e/ou
subsequentes (Administração, Manutenção e Suporte em Informática, Segurança do
Trabalho, Serviços Jurídicos, e Vendas), 04 (quatro) cursos técnicos na modalidade
EAD - educação a distância (Alimentos, Logística, Secretaria Escolar, e Zootecnia),
08 (oito) cursos de Graduação, sendo 06 (seis) bacharelados (Administração,
Agroecologia, Ciência da Computação, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Zootecnia,
e Ciência e Tecnologia de Laticínios) e 02 (duas) licenciaturas (Educação Física, e
Matemática); 02 (duas) pós-graduações lato sensu presenciais (Ensino de Matemática
e Física, e MBA em Gestão Empreendedora), 02 (duas) pós-graduações lato sensu a
distância (Agroecologia, e Docência na Educação Profissional e Tecnológica) e 03
(três) cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado Profissional em Ciência e
Tecnologia de Alimentos, Mestrado Profissional em Nutrição e Produção Animal, e
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica).
Dando sequência ao estudo, trataremos a seguir da política de assistência estudantil
atualmente desenvolvida no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba. Apesar da
limitação de registros históricos nesta área, sabe-se que a instituição sempre manteve
a característica de prestação de serviços de moradia estudantil, assistência médica e
odontológica, alimentação, entre outros benefícios.
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4.1.1 A assistência estudantil no IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba
As ações de assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba são, em
sua maioria, desenvolvidas pela Coordenação Geral de Assistência Estudantil
(CGAE), que, conforme Art. 88 do Regimento Interno do Campus Rio Pomba (2011,
p. 46): “é o órgão encarregado pela elaboração, coordenação e execução de planos,
programas e projetos de assistência estudantil, orientação educacional e promoção
social”.
Para tal, a CGAE (2011, p. 46) “realiza ações nas áreas de saúde, esporte e cultura,
visando ao desenvolvimento físico, psíquico e social dos discentes”, competindo a ela,
conforme Art. 89 do mencionado Regimento:
I - Promover políticas de assistência social aos discentes objetivando a
adaptabilidade do discente e seu melhor rendimento acadêmico; II Acompanhar e atender, em conjunto às seções competentes, discentes com
dificuldades no processo ensino-aprendizagem; III. Estimular a participação
dos pais e/ou responsáveis pelos discentes na vida acadêmica dos mesmos;
IV. Planejar e executar as atividades de atendimento ao corpo discente,
viabilizando moradia, alimentação e lavanderia aos que comprovem
vulnerabilidade socioeconômica; V. Promover campanhas e ações de
atendimento à saúde do discente, de natureza médica, odontológica,
psicológica e de enfermagem; VI. Promover, em conjunto às suas seções de
atendimento, atividades esportivas, de lazer e arte à toda comunidade
acadêmica; VII. Zelar pelo cumprimento do Regimento Disciplinar do Corpo
Discente; VIII. Coordenar os programas de assistência social; IX. Auxiliar o
Núcleo de Acompanhamento às Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE) no processo de inclusão social destes discentes; X. Assessorar as
organizações estudantis e de pais em matérias relacionadas às políticas
sociais e ao exercício dos direitos políticos e sociais da comunidade
acadêmica; XI. Orientar e controlar a limpeza e conservação dos ambientes em
sua respectiva área; XII. Desempenhar outras atividades correlatas.
(Regimento Interno Campus Rio Pomba, 2011).
As atividades relacionadas à assistência estudantil estão fundamentadas no Decreto
n.° 7.234/10 (PNAES), e na Portaria-R n.° 660/2015, de 22 de junho de 2015, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, que,
conforme Artigos 1°e 2°, resolve “aprovar e implantar as Diretrizes da Assistência
Estudantil, bem como a Instrução Normativa que regulamenta os procedimentos de
seleção e a operacionalização, na modalidade de Educação a Distância, do Programa
de Atendimento aos Estudantes em Baixa Condição Socioeconômica.” Vale ressaltar
que a Portaria-R n.° 660/2015 surge para alterar as Diretrizes da Assistência
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Estudantil, anteriormente implantadas pela Portaria-R n.° 164/2011, tendo em vista a
“necessidade de incorporar o atendimento dos estudantes da Educação a Distância
como público-alvo legítimo do Programa de Atendimento ao Estudante em Baixa
Condição Socioeconômica” (Portaria-R n.° 660/2015 – IF Sudeste MG). Importante
mencionar que a Portaria-R n.° 660/2015 normatiza as ações de assistência estudantil
no âmbito de todo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste
de Minas Gerais, ou seja, de todos os seus Campi, cabendo a cada um deles
desempenhar as ações de acordo com suas características e demandas internas.
A ações de Assistência Estudantil, destinadas a estudantes matriculados e frequentes
em cursos de nível técnico e/ou de graduação, observando-se suas particularidades,
compreendem dois Programas: I – o Programa de Atendimento aos Estudantes em
Baixa Condição Socioeconômica; e II - o Programa de Atendimento Universal aos
Estudantes.
Com relação ao Programa de Atendimento aos Estudantes em Baixa Condição
Socioeconômica, são descritas as seguintes modalidades, conforme Portaria-R n.°
660/2015 – IF Sudeste MG:
Moradia estudantil: se caracteriza como regime de alojamento integrante da
estrutura dos campi e/ou um auxílio financeiro destinado aos estudantes da
modalidade de educação presencial do IF Sudeste MG que, de acordo com
classificação socioeconômica e a oferta de vagas, apresentem dificuldades
para prover as condições necessárias para a permanência e o êxito durante o
processo escolar na Instituição.
Alimentação: se caracteriza como isenção da taxa de refeição em refeitório
integrante da estrutura dos campis e/ou um auxílio financeiro destinado aos
estudantes da modalidade de educação presencial do IF Sudeste MG que, de
acordo com classificação socioeconômica e a oferta de vagas, apresentem
dificuldades para prover as condições necessárias para a permanência e o
êxito durante o percurso escolar na Instituição.
Transporte: concessão de vale-transporte e/ou auxílio financeiro para o
deslocamento do estudante da modalidade de educação presencial para o
campus do IF Sudeste MG.
Material didático e uniforme: se caracteriza pela isenção da taxa de
reprografia (xerox) em gráfica terceirizada e/ou pertencente à estrutura dos
campus e fornecimento gratuito e/ou subsidiado de uniformes (convencional e
de prática de campo) destinado aos estudantes da modalidade de educação
presencial do IF Sudeste MG que, de acordo com classificação
socioeconômica e a oferta de vagas, apresentem dificuldades para prover as
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condições necessárias para a permanência e o êxito durante o percurso
escolar na Instituição.
Bolsa manutenção: caracteriza-se pelo atendimento dos estudantes das
modalidades de educação presencial e a distância do IF Sudeste MG, de
acordo com classificação socioeconômica e a oferta de vagas, com o objetivo
de contribuir para sua permanência nas demandas não atendidas pelas demais
modalidades do Programa, bem como para o custeio de suas necessidades
básicas.
O processo de seleção do Programa de Atendimento aos Estudantes em Baixa
Condição Socioeconômica do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba dá-se por meio
de editais (modalidades presencial ou a distância), publicados anualmente no site da
instituição. Vale ressaltar que, conforme mencionado pela Portaria-R n.° 660/2015,
outras modalidades de atendimento poderão ser criadas de acordo com a realidade e
disponibilidade orçamentária de cada campus, mediante projeto social elaborado por
profissional de serviço social devidamente habilitado.
Com relação ao Programa de Atendimento Universal aos Estudantes, são
contempladas as seguintes modalidades:
Desenvolvimento técnico-científico: fomento ao desenvolvimento técnicocientífico dos alunos, por meio de bolsas e incentivo financeiro à participação
em eventos / atividades técnico-científicas (passagem / hospedagem /
alimentação) e publicação (livros, revistas, periódicos) que contribuam para
sua formação intelectual, acadêmica e profissional, por meio do tripé ensino,
pesquisa e extensão.
Saúde e apoio psicossocial: ações de promoção à saúde, prevenção de
doenças e atenção emergencial aos estudantes do IF Sudeste MG.
Acompanhamento acadêmico e suporte ao ensino, pesquisa e extensão:
desenvolvimento de ações complementares de acompanhamento pedagógico
do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, estimulando a sua
participação em atividades orientadas, vinculadas, prioritariamente, à área de
formação do estudante.
Cultura, arte e esporte: desenvolvimento de ações e disponibilização de
recursos financeiros para participação dos estudantes em eventos que
promovam a ampliação do universo sociocultural e artístico dos estudantes,
bem como sua inserção em práticas desportivas em articulação intra e
interinstitucional.
Incentivo à participação político-estudantil: desenvolvimento de ações que
contribuam para o pleno desenvolvimento do estudante e seu preparo para
exercício da cidadania como o apoio à participação nos fóruns colegiados da
instituição e nas instâncias representativas ligadas à instituição, apoio à
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organização e participação estudantil nas suas instâncias representativas,
apoio financeiro à participação em eventos de caráter sócio-político internos e
externos.
Apoio a necessidades educacionais especiais: desenvolvimento de ações
que contribuam para o acesso, aprendizagem e êxito de estudantes com
necessidades educacionais especiais, promovendo o exercício pleno dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, através de realizações de fóruns, oficinas
que trabalhem a importância da implementação de Políticas Inclusivas e da
defesa de valores como dignidade e combate à discriminação.
Iniciação ao mundo do trabalho: fomento à inserção do estudante em
atividades educacionais, visando a iniciação e aperfeiçoamento profissional, de
modo a proporcionar a complementação do processo de ensino-aprendizagem
através do desenvolvimento de atividades orientadas, vinculadas à área de
formação do estudante (Portaria-R n.° 660/2015 – IF Sudeste MG).
Especificamente no Campus Rio Pomba, nota-se que as ações listadas acima são,
em suas devidas proporções, realizadas. Vale-se mencionar que, apesar de ser a
CGAE o órgão responsável por desempenhar as ações relacionadas à assistência
estudantil, outras unidades da instituição, como é o caso da Diretoria de Extensão e
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação acabam por colocar em prática algumas das
ações acima mencionadas (mediante a concessão de bolsas, por exemplo), as quais
também possuem caráter afirmativo nesta área. Ressalta-se, no entanto, que, nestes
casos, não há a delimitação do atendimento exclusivo aos estudantes em
vulnerabilidade

socioeconômica.

Isto

ocorre,

sobretudo,

por

iniciativas

complementares da instituição, a qual destina a estas unidades recursos financeiros
que têm origem em fontes de produção própria, não advindas do PNAES. Destacase, contudo, que o montante desta verba é significativamente mais reduzido, e que o
atendimento a tais ações está condicionado à realidade e disponibilidade da matriz
orçamentária da instituição, a cada período de exercício.
É importante mencionar que a Portaria-R n.° 660/2015 – IF Sudeste MG trata da
necessidade de que sejam avaliadas as ações de assistência estudantil:
A avaliação deve estar presente em todo o processo de implementação das
Diretrizes de Assistência Estudantil, tendo como finalidade principal monitorar
a execução das ações, bem como a adequação dos meios e recursos utilizados
aos objetivos propostos. Além disso, deve ser realizada de forma longitudinal
para se verificar a implantação, ou seja, em que medida as Diretrizes de
Assistência Estudantil contribuíram para a permanência e êxito do aluno na
instituição.
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Verifica-se, no entanto, que apesar do quesito “avaliação” estar disposto inclusive no
documento que regulamenta as diretrizes de assistência estudantil no IF Sudeste MG,
especificamente no Campus Rio Pomba não foi possível a identificação de
mecanismos formalizados de monitoramento das ações implementadas, bem como
de avaliação dos resultados atingidos pela política de assistência estudantil.
Na sequência, e para que se dê melhor embasamento à pesquisa, discutiremos
alguns pontos relacionados ao orçamento do Campus Rio Pomba, bem como aos
valores destinados exclusivamente à assistência estudantil, a fim de que se verifique,
em números, a importância que vem sendo atribuída à tais ações na instituição.
4.2 Panorama e perspectivas da política de assistência estudantil no IF Sudeste
MG - Campus Rio Pomba
Conforme observa-se na Figura 1, o orçamento total do Campus Rio Pomba teve um
significativo aumento a partir do ano de 2012. No entanto, já em 2015, passou a
registrar quedas substanciais. Vale ressaltar que, dos R$ 7.217.254,53 (sete milhões,
duzentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três
centavos) referentes a 2010, R$ 2.900.968,00 (dois milhões, novecentos mil e
novecentos e sessenta e oito reais) foram provenientes do plano de reestruturação e
expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o que
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2013

2014

2015

2016

2017

R$9.517.169,70

R$9.777.774,54

R$12.297.239,70

R$11.970.768,20

R$11.594.193,56

2009

R$5.967.382,73

R$7.217.254,53

Total geral

R$4.112.771,00

Ano

R$13.413.324,64

causou expressiva alteração neste período.
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Figura 1
Orçamento total do Campus Rio Pomba (R$) / 2009 – 2017
Fonte: Dados de pesquisa junto à Diretoria de Administração do Campus.
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Faz-se importante mencionar, também, a ocorrência de significativo aumento nos
valores destinados à assistência estudantil no período analisado, em especial a partir
do ano de 2011, exercício no qual a instituição recebeu, pela primeira vez, recurso
proveniente do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).
Comparando-se os valores do orçamento total do Campus Rio Pomba com os
montantes destinados à assistência estudantil (Figura 2), percebe-se que no ano de
2010 ocorreu o menor percentual de repasse, em torno de 2,8%, tendo o exercício de
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Figura 2
Orçamento total destinado à assistência estudantil (R$) / 2009 – 2017
Fonte: Dados de pesquisa junto à Diretoria de Administração do Campus.

É necessário frisar que, dos recursos destinados à assistência estudantil no período
em análise, a maior parte dos valores é proveniente de fonte exclusiva do Programa
Nacional de Assistência Estudantil. Comparando-se as Figuras 2 e 3 percebe-se que,
se realizada uma média dos valores totais destinados à assistência estudantil em
relação aos valores totais provenientes exclusivamente do PNAES (2011 – 2017),
verifica-se que mais de 83% do montante destinado à assistência estudantil tem
origem nesta fonte.
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Figura 3
Orçamento exclusivo do PNAES (R$) / 2009 – 2017
Fonte: Dados de pesquisa junto à Diretoria de Administração do Campus.

Neste contexto, torna-se relevante mencionar que o recurso proveniente do PNAES
se destina prioritariamente ao atendimento de estudantes considerados em
vulnerabilidade

socioeconômica,

classificação

elaborada

mediante

análise

documental realizada por profissionais da área de assistência social. Tal verba é
reservada ao pagamento de bolsas, conforme editais da CGAE, bem como à compra
de medicamentos, aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório e equipamentos
diversos, inclusive para atendimento ao NAPNE, dentre outros.
Demais valores, provenientes de fonte própria da instituição, como a fonte 0250
(recurso do Campus oriundo da comercialização do excedente de produção como
gêneros alimentícios, mudas de árvores frutíferas e ornamentais produzidas pelo horto
florestal da instituição, entre outros), geralmente destinados ao pagamento de
seguros, bolsas, “meio passe” (transporte), compra de materiais para o refeitório e
enfermaria, e incentivo a ações de esporte e cultura, bem como montantes
procedentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), são destinados
ao atendimento universal dos discentes da instituição, ou seja, nestes casos, não há
delimitação de atendimento aos estudantes considerados em vulnerabilidade. Da
mesma forma, no entanto, tais recursos destinam-se à promoção de ações
afirmativas, que têm como objetivo a melhora da qualidade de vida dos discentes na
instituição, buscando contribuir, assim, para a diminuição de índices de retenção e
evasão.
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O orçamento do Campus Rio Pomba para o exercício 2018 está previsto em R$
9.242.365,12 (nove milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e
cinco reais e doze centavos). Já com relação ao orçamento total para a assistência
estudantil, está calculado em R$ 1.867.608,08 (um milhão, oitocentos e sessenta e
sete mil, seiscentos e oito reais e oito centavos). Deste valor, R$ 1.487.608,08 (um
milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oito reais e oito centavos), que
corresponde a 79,6% do montante destinado à assistência estudantil, é proveniente
de fonte exclusiva do PNAES.
A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, ocorrida em
2008, trouxe, ao longo de alguns anos, a necessidade de expansão e reestruturação
da rede, o que pôde ser comprovado com as altas ocorridas nas receitas da instituição.
No entanto, conforme já mencionado, percebem-se quedas consideráveis na matriz
orçamentária a partir do ano de 2015, as quais vêm ocorrendo por diversos fatores,
em especial: a queda do número de matrículas nos cursos técnicos da instituição
(muito provavelmente em virtude do aumento do número de campi dos próprios
Institutos Federais, o que proporcionou a oferta de maior número de vagas em
diversas localidades), a suspensão temporária do regime de internato estudantil
ofertado pela instituição, tendo em vista a necessidade de realização de obras de
manutenção (o que gerou redução de repasse financeiro à instituição), e, em especial,
o contingenciamento que vem sendo realizado por parte do Governo Federal.
Em virtude do período de turbulências socioeconômicas pelas quais atravessa o país,
torna-se um pouco incerta e temerosa a realidade dos Institutos Federais, bem como
do serviço de assistência estudantil prestado por estas instituições. Fato certo é que
a promulgação do Decreto n.° 7.234/10 (PNAES) configurou-se como um importante
marco para a assistência estudantil no Brasil, tendo em vista que preestabeleceu
áreas específicas a serem atendidas, bem como determinou repasse de recurso
específico para este fim, mesmo que este passe por constantes oscilações.
Em seguida, trataremos da política de assistência estudantil do IF Sudeste MG –
Campus Rio Pomba na visão de servidores e gestores participantes do estudo, no
intuito de que sejam alcançados os objetivos específicos da pesquisa.
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4.3 A política de assistência estudantil do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba
na visão de gestores e servidores
O presente estudo objetiva verificar como se configura a política de assistência
estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, identificando seus mecanismos
de monitoramento e avaliação. Para tanto, uma série de questões foram respondidas
por alguns atores institucionais, que, por meio da manifestação de suas opiniões,
colaboraram para o alcance dos objetivos específicos propostos. Tais sujeitos serão
melhor descritos na próxima subseção, caracterização dos respondentes.
Neste momento, percebe-se uma situação importante, e que trará um direcionamento
mais específico ao estudo. Com relação às opiniões emitidas pelos participantes,
verifica-se a ênfase atribuída às ações desenvolvidas/serviços prestados pela
Coordenação Geral de Assistência Estudantil, ficando as ações desempenhadas
pelos demais setores, na maior parte do tempo, em uma outra dimensão.
Como já mencionado na pesquisa, de acordo com o Art. 88 do Regimento Interno do
Campus Rio Pomba (2011, p. 46), de fato a CGAE “é o órgão encarregado pela
elaboração, coordenação e execução de planos, programas e projetos de assistência
estudantil, orientação educacional e promoção social”. No entanto, não se pode deixar
de ratificar que outras ações afirmativas neste sentido são desenvolvidas no âmbito
de distintos setores da instituição, de modo a atender de forma irrestrita ao corpo
discente do Campus, como ações voltadas ao desenvolvimento técnico-científico do
educando, iniciativas na área da cultura, arte e esporte, por exemplo. Para tanto, a
instituição conta, também, com recurso financeiro oriundo de fonte de produção
própria, conforme mencionado anteriormente.
Os recursos provenientes do PNAES são destinados exclusivamente às ações da
assistência estudantil, não somente para a manutenção das bolsas previstas no
Programa de Atendimento aos Estudantes em Baixa Condição Socioeconômica
(alimentação, manutenção, material didático (reprografia), moradia, transporte e
uniforme), mas também para a compra de equipamentos, material de consumo,
contratação de serviços e obras, que acabam por atender, também, à demanda
universal da instituição, ou seja, indiretamente, atendem a todos os discentes do
Campus.

67

Neste contexto, tendo em vista as colocações aqui efetuadas, e considerando-se que
a necessidade de que sejam estabelecidos mecanismos de acompanhamento e
avaliação das ações de assistência estudantil teve origem no Decreto n.° 7.234, de 19
de julho de 2010, focaremos o estudo à análise e possíveis recomendações às ações
mantidas com recursos próprios do PNAES e, portanto, desenvolvidas pela CGAE.
Este fato não impede, contudo, que os resultados desta pesquisa possam ser
utilizados pela instituição para uma melhor compreensão e emprego de recursos
provenientes de outras fontes.
A seguir, será realizada a caracterização dos respondentes.
4.3.1 Caracterização dos respondentes
Antes de iniciarmos a apresentação dos participantes, vale-se mencionar que foram
encaminhados questionários a quatorze servidores, dos quais obtivemos doze
respostas.
O primeiro respondente ocupou o cargo de Diretor Geral do IF Sudeste MG – Campus
Rio Pomba no período de 09 de fevereiro de 2009 a 17 de maio de 2017, incluído o
período em que esteve como Diretor Geral “Pro Tempore”. Acompanhou de perto as
questões relacionadas à assistência estudantil na instituição, possuindo subsídios
concretos para discutir as forças e fragilidades relacionadas a esta temática.
O segundo respondente ocupou o cargo de Diretor do Departamento de
Desenvolvimento Educacional, o qual posteriormente passou a denominar-se Diretor
de Ensino, no período de 15 de outubro de 2009 a 17 de maio de 2017, tendo também
presenciado os reflexos da expansão da política de assistência estudantil na
instituição ora analisada.
O terceiro respondente ocupa o cargo de Coordenador Geral de Assistência Estudantil
desde 21 de maio de 2013 até os dias atuais. Possui capacidade para elencar as
ações desenvolvidas, bem como os desafios da gestão na área.
O quarto respondente ocupou o cargo de Coordenador Geral de Assistência ao
Educando (o mesmo cargo descrito anteriormente, com pequena modificação em sua
nomenclatura), no período de 01 de setembro de 2010 a 16 de maio de 2013, tendo
acompanhado os reflexos na política de assistência estudantil do IF Sudeste MG –

68

Campus Rio Pomba, advindos da promulgação do Decreto n.° 7.234, de 19 de julho
de 2010, que regulamentou o PNAES.
A quinta respondente ocupa, desde 09 de fevereiro de 2009 até os dias atuais, o cargo
de Diretora de Administração, setor este que anteriormente recebera a denominação
de Departamento de Administração e Planejamento. A importância desta respondente
se deve ao fato de possuir informações inerentes aos recursos financeiros destinados
às ações de assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba.
O sexto respondente ocupou a função de Diretor de Extensão no período de 01 de
fevereiro de 2011 a 17 de maio de 2017, cargo este que anteriormente recebera a
nomenclatura de Coordenador Geral de Integração Escola Comunidade. Vale-se dizer
que a Diretoria de Extensão realiza, também, ações afirmativas no âmbito da política
de assistência estudantil.
A sétima respondente exerceu o cargo de Assistente Social da instituição no período
de 24 de agosto de 2010 a 29 de junho de 2016, tendo atuado ativamente nas ações
de assistência estudantil logo após a promulgação do Decreto n.° 7.234, de 19 de
julho de 2010. Vale ressaltar que, de acordo com relato da própria servidora, sua
efetiva participação deu-se somente até o mês de agosto de 2012. No restante do
período em que esteve vinculada à instituição, a servidora esteve afastada de suas
atividades (licença sem vencimentos), bem como teve exercício provisório em outro
órgão. Importante ressaltar, ainda, que esta servidora se tratou da primeira Assistente
Social nomeada pelo IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba ao longo de sua história.
A oitava respondente ocupa o cargo de Assistente Social no IF Sudeste MG – Campus
Rio Pomba desde 10 de abril de 2013 até os dias atuais, possuindo estreita relação
com as ações de assistência estudantil.
A nona respondente ocupa o cargo de Assistente social na instituição desde 13 de
novembro de 2017 até os dias atuais. Trata-se de um período relativamente curto de
atuação no Campus, no entanto, torna-se relevante sua participação na pesquisa, em
virtude das atribuições da carreira. Vale-se mencionar que a servidora, anteriormente
a sua atuação na instituição ora analisada, exercia, desde agosto de 2013, o cargo de
Assistente Social em outra unidade do IF Sudeste MG, o Campus Santos Dumont.
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A décima respondente ocupa o cargo de Diretora de Extensão desde 18 de maio de
2017 até os dias atuais. Conforme já mencionado, a Diretoria de Extensão realiza,
também, ações afirmativas no âmbito da política de assistência estudantil.
O décimo primeiro respondente ocupa o cargo de Diretor de Ensino desde 18 de maio
de 2017 até os dias atuais.
O décimo segundo respondente ocupou o cargo de Diretor de Pesquisa e PósGraduação no período de 10 de junho de 2014 a 17 de maio de 2017. Assim como a
Diretoria de Extensão, mesmo que em menor volume, a Diretoria de Pesquisa e PósGraduação também realiza algumas ações afirmativas no âmbito da assistência
estudantil.
Para facilitar a caracterização e apresentação dos respondentes, elaborou-se a
Tabela 5. Destaca-se que algumas informações foram obtidas com o auxílio da
Coordenação de Gestão de Pessoas do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, bem
como junto aos próprios servidores participantes do estudo.
Tabela 5
Caracterização dos respondentes
Justificativa para a escolha do
entrevistado
R1
Ex-Diretor Geral do Campus
R2
Ex-Diretor de Ensino
R3
Coordenador Geral de Assistência
Estudantil
R4
Ex-Coordenador Geral de Assistência ao
Educando
R5
Diretora de Administração
R6
Ex-Diretor de Extensão
R7
Ex-Assistente Social da instituição
R8
Assistente Social
R9
Assistente Social
R10
Diretora de Extensão
R11
Diretor de Ensino
R12
Ex-Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Fonte: elaborado pela autora (2018).

Período de atuação no cargo efetivo e/ou
cargo de direção
09/02/2009 a 17/05/ 2017
15/10/2009 a 17/05/2017
21/05/2013 até os dias atuais
01/09/2010 a 16/05/2013
09/02/2009 até os dias atuais
01/02/2011 a 17/05/2017
24/08/2010 a 29/06/2016
10/04/2013 até os dias atuais
13/11/2017 até os dias atuais
18/05/2017 até os dias atuais
18/05/2017 até os dias atuais
10/06/2014 a 17/05/2017

Dando seguimento ao trabalho, e com o propósito de se discutir a política de
assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, como política pública,
identificando-se os benefícios concedidos, bem como as atividades realizadas,
elencaram-se as questões de 04 a 09 do questionário, a partir das quais teceremos
colocações na próxima seção.
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4.3.2 A assistência estudantil no IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba –
benefícios concedidos e atividades realizadas
Quase a totalidade dos respondentes demonstrou ter significativo conhecimento da
política de assistência estudantil praticada no Campus Rio Pomba. De forma geral, as
primeiras citações dos servidores fizeram referência às modalidades de bolsas
ofertadas pela Coordenação Geral de Assistência Estudantil (CGAE), mediante
participação dos discentes em edital de seleção anual, em obediência a critérios
socioeconômicos específicos. Esta questão é mencionada pelo respondente R3: “O
Programa de Assistência Estudantil no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba tem o
objetivo de atender o estudante em baixa condição socioeconômica. Os estudantes
são selecionados através de um Edital, que é publicado anualmente”.
Entre os benefícios, foram mencionados pelos respondentes: sistema de internato
(direito de residir no alojamento e usufruir de forma gratuita de todas as refeições café da manhã, almoço, jantar e lanche noturno); bolsa moradia; bolsa manutenção;
auxílio material didático (xerox); kit uniforme (destinado aos cursos técnicos), auxílio
alimentação (acesso integral ao restaurante – almoço e jantar) e auxílio valetransporte. Importante frisar, neste contexto, que uma pequena parcela dos
respondentes mencionou como ações de assistência estudantil somente os benefícios
elencados anteriormente, previstos no Programa de Atendimento aos Estudantes em
Baixa Condição Socioeconômica, e que são destinados exclusivamente aos discentes
considerados em vulnerabilidade.
Além dos benefícios concedidos sob a supervisão da CGAE, R2 destacou um rol de
atividades desenvolvidas pelos vários setores integrantes desta Coordenação, tendo
elencado as inúmeras ações a seguir:
1. Aprimoramento de programas de acolhimento e acompanhamento dos
ingressantes dos cursos técnicos integrados desenvolvidos pela Coordenação
Geral de Assistência Estudantil. Participam desse acolhimento e
acompanhamento as seguintes ações: realização de trabalho pedagógico nas
turmas iniciais dos cursos técnicos integrados, com aplicação de dinâmicas de
grupo, visando a interação entre os estudantes; atividade realizada em parceria
com a Gerência de Multimeios e Acervos Bibliográficos (GMAB), visando a
orientação bem como a motivação dos estudantes quanto à utilização do
espaço destinado à biblioteca e seu acervo; palestras proferidas pelo Gerente
de Assistência Estudantil e da Assistente Social sobre as normas disciplinares
da Instituição e do Programa dos benefícios da Assistência Estudantil, com o
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propósito de contribuir com a permanência e o êxito dos estudantes
matriculados no IF sudeste MG – Campus Rio Pomba no processo de formação
educacional; realização de trabalho motivacional desenvolvido pelo Setor de
Psicologia, em parceria com o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades
Específicas (NAPNE), visando estimular os estudantes iniciantes nas questões
relacionadas à autoestima e à autoconfiança.
2. Ampliação do apoio e do efetivo acompanhamento pedagógico do estudante,
desenvolvidos pela Assistência Estudantil, por meio das seguintes ações:
considerando a reprovação/repetência como uma das causas da evasão, a
Orientação Educacional desenvolve, no início cada ano letivo, um trabalho
individualizado com os estudantes matriculados nos Cursos Técnicos
Integrados que foram retidos na série, no ano anterior. Nessa orientação, é
realizado um exercício de reflexão sobre os motivos que levaram ao fracasso
escolar e sobre as ações que podem ser empreendidas para que o
desempenho seja satisfatório. Os estudantes são entrevistados e
acompanhados sistematicamente ao longo do ano, visando sua permanência
e seu sucesso escolar.
3. Aprimoramento do acompanhamento psicológico dos estudantes, por meio
da Coordenação Geral de Assistência Estudantil (Setor de Psicologia): o
acompanhamento é realizado através da escuta pontual com o intuito de
auxiliar na resolução de problemas e no processo de mudança/melhoria de
atitudes e comportamentos, orientação em situações de dúvida, conflito ou
dificuldade, seja educacional ou pessoal. No caso de detecção de sintomas
e/ou transtornos apresentados pelos estudantes, bem como demandas
psicoterápicas, há o encaminhamento e direcionamento aos especialistas
pertinentes e ao Núcleo de Ações Inclusivas, com acompanhamento da
evolução do caso no que se refere às suas manifestações no cotidiano escolar,
além de orientação à família, professores e demais profissionais que mantêm
contato com o estudante, a fim de otimizar as relações estabelecidas no
ambiente acadêmico e favorecer o processo ensino-aprendizagem.
Verifica-se que a maioria dos envolvidos no estudo também fez algum tipo de menção
a ações previstas no Programa de Atendimento Universal aos Estudantes. Dentre
elas, foram citadas: assistência psicológica, médica, de enfermagem e odontológica,
bem como a disponibilização de medicamentos e material odontológico a serem
utilizados na seção de saúde do Campus. Apoio de assistentes sociais, pedagogos,
assim como atendimento direcionado a discentes com necessidades específicas.
Incentivo a atividades culturais, de esporte, extensão e lazer, bolsas de monitoria, bem
como bolsas concedidas aos alunos envolvidos em trabalhos de iniciação científica.
Importante relembrar que, com relação a estes benefícios, não há a delimitação de
atendimento

exclusivo

aos

estudantes

considerados

em

vulnerabilidade

socioeconômica. Tais ações são direcionadas a todos os discentes da instituição,
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conforme disponibilidade orçamentária a cada período de exercício, e são executadas
por diversos setores do Campus, também responsáveis pela realização de ações
afirmativas no âmbito da assistência estudantil.
Por fim, foram citados também como benefícios o seguro à saúde, que comtempla
todos os discentes da instituição, (para utilização em caso de acidentes em atividades
acadêmicas), o meio passe no ônibus urbano municipal, proporcionado a todos os
alunos matriculados, a possibilidade de inclusão digital e o alojamento estudantil
(destinado a estudantes do sexo masculino, mas que atualmente passa por reformas).
Segundo relato da respondente R7, quando da sua época de atuação na instituição,
“os alunos em alojamento recebiam 4 refeições diárias e acesso à lavanderia no
campus”.
Ainda sobre ações que têm relação com o Programa de Atendimento Universal aos
Estudantes, R7 menciona que:
Além desses benefícios diretos por meio de seleção socioeconômica, fazia
parte do atendimento aos estudantes de maneira mais universal: a parte
subsidiada para que o custo da refeição fosse mais acessível a todos os
estudantes ...., a parte subsidiada do transporte municipal ...., uma espécie de
auxílio saúde, que era um seguro oferecido a todos os estudantes e do qual
utilizavam em caso de acidente e até mesmo para exames e fisioterapias. Além
disso tínhamos a bolsa atleta, na qual o estudante, além de ser atleta, passava
por análise socioeconômica, e o atendimento no setor de saúde com duas
dentistas, dois técnicos de enfermagem e dois médicos. Por um tempo criamos
uma espécie de convênio com a Secretaria Municipal de saúde de Rio Pomba,
o qual permitia que nossos estudantes fossem dispensados de acionar as
consultas com especialistas via posto de saúde, podendo fazer isso pelo
serviço médico do próprio campus, onde os médicos encaminhavam para
especialistas (neurologistas, ortopedistas, oftalmologistas...) e a prefeitura
realizava os encaminhamentos nas guias do SUS (Sistema Único de Saúde),
em muitos casos guias de TFDs2, e o campus se responsabilizava pelo
transporte dos estudantes até os locais para as consultas. Também era
ofertado pelo campus o acompanhamento com assistente social, psicólogo e
pedagogo.
As manifestações dos sujeitos da pesquisa deixam claro que as ações de assistência
estudantil não se limitam à oferta de bolsas ou auxílios. Corroboram, assim, o
pensamento de Oliveira e Vargas (2012), que entendem que a política de assistência
estudantil deva se consolidar não somente como uma política pública que vise a

2

Tratamento Fora de Domicílio – TFD.
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permanência do aluno na instituição de ensino, mas que tenha por objetivo, também,
sua formação integral, tendo como propósito oportunizar uma vida digna aos sujeitos
que dela necessitam.
Com relação ao processo de expansão da política de assistência estudantil do
Campus Rio Pomba, ficou evidente que, apesar de ter sido o PNAES um marco no
estabelecimento dessas ações, a instituição já cultivava, ao longo de sua história, a
característica de ser promotora de ações nesta área. Conforme afirma R2: “na época
tratava-se de enorme esforço institucional para atender os estudantes mais
vulneráveis da população de alunos carentes. Mas, infelizmente, o recurso atendia
uma fração muito pequena desses estudantes”. R2 segue argumentando que, com o
advento do PNAES, possibilitou-se o atendimento à um percentual mais significativo
de estudantes. No entanto, relembra este mesmo servidor que:
O Campus Rio Pomba do IF Sudeste MG se insere numa região caracterizada
por uma população predominantemente rural e vulnerável do ponto de vista
socioeconômico. Como não poderia deixar de ser, este é o perfil mais
significativo do público que vem estudar em nosso Campus.
Reforçando as questões colocadas anteriormente, R4 menciona que:
O campus possuía uma política de inclusão e permanência muito forte e ampla
por meio das próprias fontes financeiras, pois nossos alunos apresentavam
grande vulnerabilidade econômica e a Direção da instituição compreendia a
necessidade de apoiar estes estudantes carentes para mantê-los no Campus.
O mesmo servidor (R4) ainda comenta:
Apesar da publicação do PNAES ter ocorrido em julho de 2010, só viemos a
ter conhecimento do referido decreto no meio de 2011, onde o programa anual
de benefícios já havia sido publicado e contemplados os beneficiados. A partir
de 2012, com a implantação de rubrica específica para a Assistência Estudantil,
a política do Campus pôde ser ampliada e novas modalidades de benefícios
foram desenvolvidos, como: bolsa manutenção, moradia para estudantes da
Graduação, uniforme, entre outros.
Reforçando o entendimento a respeito desta característica assistencialista do Campus
Rio Pomba, R1 faz as seguintes colocações sobre o processo de expansão da política
de assistência estudantil:
Este processo ocorreu de forma gradativa. O Campus sempre realizou ações
de assistência estudantil, desde a época de Escola Agrotécnica e CEFET RP,
mesmo antes da publicação do PNAES, em 2010. Grande parte dessas ações
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eram realizadas pela Cooperativa dos alunos à época e também pela CGAE.
Após a criação dos IF’s, em 2008, e com a publicação das diretrizes da
Assistência Estudantil por volta de 2011 pelo Reitor do IF SUDESTE - MG, as
ações de assistência estudantil tomaram maior dimensão, organização e
oficialização. Com isso, a partir de 2008 houve um aumento tanto de recursos
orçamentários para o Campus (a partir de 2011 recursos exclusivos para
assistência estudantil), quanto recursos humanos, com a consequente
nomeação de profissionais exclusivos para a CGAE, dentre estes: assistentes
de alunos, pedagogos, assistente social, técnico em enfermagem, nutricionista,
etc.
Como registro importante, R1 faz a seguinte colocação:
Todo o trabalho de assistência estudantil realizado até 2009 era executado com
muita competência e dedicação por diversos servidores, porém, sem a
presença de profissional específico da área. Aí, nomeamos a primeira
Assistente Social do Campus. Acredito que os efeitos positivos para a
efetivação da assistência estudantil no Campus foram e são, atualmente,
também reflexo desta ação.
A respondente R9 menciona que o Decreto PNAES configurou-se “um marco para a
ampliação e institucionalização das ações de permanência estudantil”. No entanto,
enfatiza que se verificou no IF Sudeste MG como um todo a necessidade de que fosse
estabelecida uma política de permanência estudantil, fato que acabou dando origem
ao documento intitulado ‘Diretrizes da Assistência Estudantil do IF Sudeste MG’,
citado anteriormente nesta pesquisa. Menciona, ainda, que:
A política de assistência estudantil / Programa de Atendimento aos Estudantes
em Baixa Condição Socioeconômica do Campus Rio Pomba vem acontecendo
sobre os preceitos legais da diretriz mencionada acima e apoiada pelos
princípios gerais do Programa Nacional de Assistência Estudantil.
Tecendo comentários a respeito da expansão destas ações, e dando ênfase à questão
orçamentária, R5 afirma:
Até o ano de 2010 não recebíamos recursos do Governo Federal específico
para a assistência estudantil. A ação era mantida no Campus com recursos
originários da comercialização do excedente da produção própria. Com a
criação dos Institutos Federais, a partir de 2011 os recursos da assistência
estudantil repassados pelo Governo Federal passaram a compor nossa
planilha orçamentária. A partir de 2015, também passaram a ser contemplados
com esses recursos os alunos dos cursos à distância, em baixa condição
socioeconômica.
Neste mesmo contexto, o respondente R12 menciona:
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Percebeu-se grande atenção à esta ação principalmente por conta do
orçamento dedicado de forma exclusiva. A atuação da CGAE e das assistentes
sociais neste processo foi muito importante para definir como efetuar o apoio,
de acordo com as necessidades próprias dos estudantes do Campus. Com a
possibilidade de apoiar aos estudantes, verificou-se que os editais de apoio da
assistência estudantil passaram a ser publicados com muita frequência, ao
mesmo tempo que se discutia a forma de se disponibilizar todas as outras
formas de apoio por meio de processos licitatórios.
No contexto desta evolução, R7 menciona uma questão interessante com relação ao
alojamento estudantil, benefício ofertado pela instituição mesmo antes de iniciadas as
ações motivadas pelo PNAES. Segundo a respondente, o sistema de alojamento
“destacava-se por um corte de gênero, uma vez que se destinava apenas aos
estudantes do sexo masculino”. Assim, a mesma faz a seguinte declaração: “no ano
de 2010 desenvolvemos uma pesquisa e deixamos explicitado que o corpo discente
era composto por 52% do sexo masculino e 48% do sexo feminino, o que embasou
nossa defesa de um auxílio moradia”. R7 ainda ressaltou que, à sua época de trabalho
na instituição, garantiu-se a manutenção dos auxílios aos estudantes até a conclusão
do curso (salvo a bolsa manutenção), desde que mantido o perfil socioeconômico
determinado pela legislação. Segundo a respondente: “primamos pela garantia da
permanência acima da do acesso, entendendo que menor prejuízo temos quando
deixamos de atender, do que quando deixamos de permanecer atendendo”.
A fim de ilustrar que este viés assistencialista sempre esteve presente na história
desta instituição, vale-se mencionar trecho de dissertação de mestrado que retrata
parte do passado do Campus Rio Pomba.
O projeto arquitetônico executado retratava também um caráter assistencial do
ensino agrícola. O aluno daquela Instituição receberia do Estado, além da
instrução, a moradia, a alimentação, os serviços de lavanderia, a assistência
médica e odontológica. Esse caráter assistencial era anunciado pelos prédios
construídos e/ou equipados para funcionarem como dormitórios, refeitório,
lavanderia, posto médico e odontológico (Cappelle, 2006, p. 143).
Percebe-se nos relatos dos respondentes que, apesar dos desafios, em especial a
limitação de recursos, o Campus Rio Pomba sempre dedicou atenção a ações na área
de assistência estudantil. Verifica-se, contudo, que a promulgação do PNAES foi de
extrema relevância para a consolidação e o fortalecimento de tais práticas. Tais
manifestações vão ao encontro do pensamento de Estrada e Radaelli (2014), que
reforçam ainda serem muitos os desafios no sentido de que se consolide uma política
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de assistência estudantil, enfatizando a importância do PNAES. Para estes autores,
uma vez ampliadas as condições de acesso, torna-se essencial que seja discutida a
permanência dos estudantes nas instituições.
Quando perguntados se o processo de expansão da assistência estudantil
acompanhou o aumento do número de discentes no IF Sudeste MG – Campus Rio
Pomba, a maioria dos respondentes afirmou que não, que o recurso disponibilizado é
insuficiente para atender a tantas situações de vulnerabilidade. Conforme menciona
R3, “houve uma expansão, mas que não acompanha, proporcionalmente, o aumento
do número de estudantes com baixa condição socioeconômica”.
Alguns afirmaram que até certo momento os recursos eram satisfatórios. Relatam,
contudo, que o crescente aumento da demanda estudantil e os inúmeros cortes do
Governo Federal fizeram com que os benefícios se tornassem insuficientes, conforme
comenta a respondente R10: “em certo momento sim, mas com os grandes cortes
orçamentários realizados pelo Governo atual, têm ficado a desejar. Os benefícios
concedidos estão aquém das demandas do campus”. Outra respondente, R7, fez o
seguinte relato:
Infelizmente não. No primeiro ano de edital 2011, fechamos os resultados sem
listagem de espera em nenhuma das modalidades ofertadas. Na verdade, foi
permitido até mesmo ampliarmos os valores nos últimos três meses do ano,
dada a disponibilidade orçamentária. Entretanto, nos anos seguintes, dada a
ampliação dos estudantes, a manutenção dos que já recebiam e se mantinham
em suas condições de que precisavam dos benefícios, assim como a
divulgação mais ampliada dos atendimentos, começamos a formar listagem de
espera.
A servidora R8 reforça esta afirmação. Faz menção, ainda, ao aumento da demanda
de trabalho de outros profissionais envolvidos no processo:
Os benefícios disponibilizados através do programa da assistência estudantil
por meio das modalidades existentes (Bolsas) são insuficientes para atender a
grande demanda apresentada pelos discentes, pois a quantidade de vagas é
bem menor em relação à demanda existente. Em relação a outras seções
pertencentes à assistência como, por exemplo, a psicologia, orientação
pedagógica, as demandas de trabalho apresentadas são cada vez maiores.
O respondente R1 menciona que, com relação à matriz orçamentária, a expansão da
assistência estudantil no Campus Rio Pomba acompanhou o aumento do número
estudantes, tendo em vista que o recurso disponibilizado pelo Governo está
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diretamente relacionado ao número de discentes matriculados. Alega, no entanto,
conforme relato a seguir, que os recursos ainda são insuficientes para atender a
demanda da instituição.
Para composição da matriz orçamentária do Campus, o número de discentes
matriculados tem relação direta com o recurso disponibilizado pelo MEC
durante o ano. Outras questões também são importantes para entender a
composição da matriz orçamentária, como: IDEB do município, número de
discentes em regime de internato pleno, entre outros. Com o aumento dos
discentes matriculados no Campus a partir de 2008 (processo iniciado em
2004, com a transformação da instituição de Escola Agrotécnica Federal em
Centro Federal de Educação Tecnológica), os recursos orçamentários para a
assistência estudantil aumentaram e houve maior atendimento aos discentes
do Campus. Porém, a meu ver, estes recursos ainda eram e são insuficientes
para atender a demanda por parte dos discentes, devido ao perfil dos nossos
estudantes.
A respondente R5 também teceu comentários com relação à evolução nos valores do
orçamento, afirmando que, neste sentido, a expansão da assistência estudantil no
Campus Rio Pomba acompanhou o aumento do número de estudantes:
Sim. De 2011 a 2015 tivemos anualmente um considerável aumento nos
valores desses repasses por parte do Governo Federal. A partir de 2016, como
nosso alojamento está passando por uma grande reforma, e pelo fato de não
termos neste período alunos em regime de internato pleno, o valor dos recursos
foi reduzido.
Neste sentido, o participante R12 fez, ainda, a seguinte colocação: “o processo
acompanhou o aumento do número de discentes, porém, a operacionalização dos
editais e das avaliações socioeconômicas sempre foi um grande desafio”.
De acordo com os dados obtidos na pesquisa, se observarmos os repasses de verbas
realizados pelo Governo Federal, percebemos que tiveram sim um aumento
significativo. Parece ocorrer, no entanto, que, mesmo com este aumento de
investimentos, a instituição ainda enfrenta inúmeros obstáculos no atendimento às
demandas estudantis, dentre os quais destacam-se o elevado número de discentes
considerados em baixa condição socioeconômica (o que acaba por fazer com que o
número de benefícios concedidos seja insuficiente, bem como se eleve a demanda de
trabalho de diversos profissionais envolvidos no processo), e as dificuldades
encontradas na operacionalização dos editais e avaliações socioeconômicas.
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Neste contexto, quando questionamos aos atores da pesquisa se os benefícios
concedidos por meio da assistência estudantil são suficientes para suprir as
necessidades dos estudantes, alguns relatos foram incisivos:
Não. Visto que todo ano ficam vários alunos com baixa condição
socioeconômica na lista de espera e que, portanto, não são contemplados com
os benefícios. (R3)
Não. Os benefícios concedidos contribuem para a permanência, porém, não
suficientes. As demandas apresentadas são bem maiores que a quantidade de
bolsas disponibilizadas. (R8)
Não, pois o recurso financeiro disponibilizado pelo Governo Federal não
contempla todos os alunos que são público-alvo do programa, e muito menos
em todas as suas necessidades. (R9)
Infelizmente não. Como foi dito anteriormente, há muitos estudantes carentes
e o recurso é flagrantemente insuficiente. (R2)
Não. E essa situação não é apenas do campus Rio Pomba. O corte de renda
estabelecido no PNAES é muito ampliado, inclusive para algumas regiões do
país. Como essa prioridade (até um salário mínimo e meio per capta) não leva
em consideração, por exemplo, as diferenças regionais, os custos de vida em
cada região, o PIB e outros fatores, a própria compreensão do atendimento às
necessidades fica comprometida. Além disso, conhecendo a realidade dos
nossos estudantes, suas necessidades são muito maiores do que qualquer
benefício é capaz de alcançar; entretanto, os estudantes que são atendidos por
eles conseguem, ao menos, ter condições melhores de sucesso e permanência
nos cursos. (R7)
Não em sua totalidade. O programa tinha a concepção de apoiar em parte as
necessidades do estudante e não garantir integralmente sua manutenção na
instituição. (R4)
Não. Quando comparamos o perfil socioeconômico dos discentes do Campus
Rio Pomba com os discentes dos outros Campi do IF Sudeste - MG, temos
claramente a noção da grande vulnerabilidade dos discentes matriculados no
Campus Rio Pomba e os recursos disponibilizados são insuficientes para
atender a grande demanda dos mesmos. Este fato pode ser comprovado ao
analisarmos o número de pedidos/solicitações de assistência estudantil através
dos editais publicados pela CGAE, a cada início de ano letivo. (R1)
O respondente R12, contudo, teceu o seguinte comentário: “temos alunos em
situações diversas. Para a maioria dos casos posso dizer que são suficientes, visto
que os estudantes conseguem se manter no curso graças ao auxílio”.
Quando indagados se os benefícios concedidos contribuem para a manutenção dos
estudantes na instituição, todos os respondentes afirmaram que sim. Conforme
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menciona R3, “observamos que dos alunos contemplados pelo Programa de
Assistência Estudantil, os casos de evasão são eventuais”.
A respondente R9 relata:
Por meio de contato direto com os alunos contemplados, os mesmos relatam
que sem o atendimento do programa não teriam como se manter na Instituição.
E de acordo com os estudos socioeconômicos realizados pelo Serviço Social,
é possível perceber que esses alunos, se não fossem contemplados, não
continuariam seus estudos na Instituição ou teriam muita dificuldade de ordem
socioeconômica para concluí-los. (R9)
O respondente R2 também afirma que sim; no entanto, ratifica as dificuldades ainda
enfrentadas pela instituição na prestação dos serviços.
Sim. Mas, como dito anteriormente, ainda são muitos os estudantes carentes
que necessitam de benefícios. Além disso, tem chegado um número crescente
de estudantes PNE (Portadores de Necessidades Especiais) e vários com
deficiências no desenvolvimento intelectual. (R2)
No depoimento de R12 percebe-se, também, referência a outros problemas
enfrentados neste contexto. “Contribuem muito, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes
a dificuldade em processar um número excessivo de solicitações para subsidiar a
concessão dos benefícios cria uma insegurança muito grande com relação a esta
continuidade dos estudantes nos cursos”. (R12)
Verifica-se que as ações de assistência estudantil conferem uma maior estabilidade
ao dia a dia dos discentes, agindo, conforme menciona Vasconcelos (2010), como
agente facilitador à permanência dos estudantes nas instituições de ensino,
cooperando para um melhor desempenho acadêmico e, também, para a redução de
índices de retenção e evasão. Apesar disso, percebe-se que os recursos
disponibilizados ainda são insuficientes para atender às variadas demandas.
Ponto que merece destaque diz respeito à opinião dos respondentes com relação aos
fatores que poderiam ser melhorados no que se refere à assistência estudantil do
Campus Rio Pomba. Percebem-se algumas questões cruciais e necessárias, como:
necessidade de maior atenção dos gestores ao tema; aumento de recursos
financeiros destinados às ações nesta área; o retorno do alojamento estudantil ao
pleno funcionamento; melhor adequação dos benefícios concedidos às demandas
locais; maior agilidade na análise das solicitações de benefícios; um trabalho de
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acompanhamento mais direcionado ao estudante; maior destinação de recursos às
ações de pesquisa e extensão; contratação de mais profissionais da área;
informatização das ações realizadas, bem como necessidade de avaliação da
efetividade dos recursos utilizados, o que auxiliaria os gestores em tomadas de
decisões. Para melhor elucidar os itens anteriormente mencionados, seguem trechos
dos questionários a respeito desta temática:
Penso que a assistência estudantil é parte de um sistema integrado de ações
que favorecem não somente a permanência do estudante no Campus, mas a
sua verdadeira formação profissional e cidadã. Assim, a ampliação das bolsas
de pesquisa e extensão para maior envolvimento dos estudantes em projetos
científicos e na arte e cultura, respectivamente, seria fundamental, apesar da
assistência estudantil não estar vinculada à Extensão. Porém, não vejo isto
como fator impeditivo; sinto falta de um acompanhamento mais próximo de
alguns estudantes, principalmente aqueles que vêm de famílias
desestruturadas. O uso de ferramentas que valorizem a autoestima e que
possibilitem ao estudante enxergar a educação como uma alternativa de
crescimento e emancipação é fundamental; Ampliação significativa das vagas
de alojamento para estudantes do sexo masculino e criação proporcional de
vagas de alojamento para estudantes do sexo feminino. (R6)
Um aumento da verba destinada ao Programa, a fim de reduzir o número de
alunos com baixa condição socioeconômica que não são contemplados;
Redução da demora do primeiro atendimento ao estudante; Informatização de
todo o processo da avaliação socioeconômica, bem como da manutenção do
programa. (R3)
Na realidade, seria o aumento de recursos financeiros para atendermos mais
estudantes e a abertura do alojamento para alunos carentes, preferencialmente
para os cursos técnicos integrados, abrangendo os estudantes do sexo
feminino e masculino. (R10)
As diretrizes de concessão dos benefícios são determinadas por
representantes dos Campus junto à Reitoria. Cada campus tem uma realidade.
No meu entendimento, os tipos de benefícios deveriam ser de acordo com cada
realidade. (R5)
Principalmente a compreensão dos gestores de ser uma política prioritária
inclusive na destinação de recursos suplementares sempre que necessário e
possível. Além disso, entendo que boa parte dessa política deve ser sustentada
pela verba de custeio em caráter universal, especialmente a alimentação
integral, seja almoço para os cursos com carga horária integral, seja os lanhes
nos três turnos. (R7)
Ampliar o quadro de servidores efetivos para compor a equipe do setor, espaço
físico mais amplo, aumento no orçamento disponibilizado, um espaço no site
da instituição específico da assistência, contendo todas as informações de
forma bem ilustrativa e completa, sempre atualizado. (R8)
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Atendimento a todos os candidatos com perfil socioeconômico caracterizado
pelo Programa em todas as modalidades/necessidades; Recurso financeiro
sem contingenciamento, pois o recurso ser liberado ao final do exercício
dificulta o atendimento; Adequação de valores às demandas/necessidades dos
estudantes, considerando a realidade local; Suporte administrativo desde a
abertura do Edital, como para a manutenção dos benefícios; Redução da
demora do primeiro atendimento do estudante; Não interrupção do
atendimento ao aluno; Informatização de todo o processo de seleção da
assistência estudantil, como da manutenção do programa; Contratação de
mais profissionais do Serviço Social. (R9)
Na minha opinião, seria a maior agilidade na avaliação dos pedidos e uma
compreensão mais ampla das possiblidades e modalidades de utilização
destes recursos. (R12)
Basicamente o aumento de recurso financeiro repassado sobretudo aos campi
localizados em regiões com população mais vulnerável do ponto de vista
econômico e a possibilidade de contratação de equipes multiprofissionais para
atuarem na melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes
PNE (Portadores de necessidades Especiais). (R2)
Acredito que deva ser realizado um monitoramento constante por parte de
todos os atores envolvidos e talvez nomear uma comissão permanente para
avaliação bem detalhada de cada ação de assistência estudantil no Campus,
a fim de avaliar a efetividade do uso dos recursos públicos oriundos do PNAES.
Com isso, teríamos a elaboração constante de relatórios técnicos por parte
desta comissão, trazendo, entre outras, a informação sobre a relação entre
evasão escolar e assistência estudantil no Campus, auxiliando, assim, os
gestores nas tomadas de decisão em relação ao tema. (R1)
Notam-se, ainda, muitas demandas no âmbito da assistência estudantil, o que
confirma o pensamento de Bruno e Freitas (2016), quando mencionam que o
gerenciamento de programas e projetos nesta área representa um grande desafio,
tendo em vista a configuração diária de diferentes realidades, exigindo-se novas
posturas e direcionamentos.
Para melhor ilustrar as informações obtidas nesta seção, as quais tiveram por
propósito o alcance do primeiro objetivo específico do trabalho, elaborou-se a Tabela
6, que apresenta um resumo das opiniões dos respondentes com relação às questões
aplicadas.
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Tabela 6
Resumo das opiniões relacionadas ao primeiro objetivo específico
Questões aplicadas

Resumo

Você tem conhecimento da política de
assistência estudantil executada no IF Sudeste
MG – Campus Rio Pomba? Caso positivo, liste
os benefícios concedidos, bem como as
atividades realizadas dos quais tem ciência.

Quase
a
totalidade
dos
respondentes
demonstrou ter significativo conhecimento da
política de assistência estudantil praticada no
Campus Rio Pomba. As primeiras citações
fizeram referência às modalidades de bolsas
ofertadas
pela Coordenação Geral
de
Assistência Estudantil (CGAE); no entanto, a
maioria dos envolvidos no estudo também fez
algum tipo de menção a ações previstas no
Programa de Atendimento Universal aos
Estudantes. Neste sentido, as manifestações dos
sujeitos da pesquisa deixam claro que as ações
de assistência estudantil não se limitam à oferta
de bolsas ou auxílios.

Como se deu o processo de expansão da política
de assistência estudantil do IF Sudeste MG –
Campus Rio Pomba?

Apesar dos desafios, em especial a limitação de
recursos, o Campus Rio Pomba sempre dedicou,
ao longo de sua história, atenção a ações na área
de assistência estudantil. Verifica-se, contudo,
que a promulgação do PNAES, no ano de 2010,
foi de extrema relevância para a consolidação e
o fortalecimento de tais práticas, tendo em vista
que possibilitou o atendimento à um percentual
mais significativo de estudantes.

O processo de expansão da assistência
estudantil acompanhou o aumento do número de
discentes do IF Sudeste MG – Campus Rio
Pomba?

Com relação à matriz orçamentária, a expansão
da assistência estudantil no Campus Rio Pomba
acompanhou o aumento do número estudantes,
tendo em vista que o recurso disponibilizado pelo
Governo está relacionado ao número de
discentes matriculados. No entanto, a maioria
dos respondentes nega esta harmonia, tendo em
vista que o recurso disponibilizado é insuficiente
para
atender
a
tantas
situações
de
vulnerabilidade. Alguns servidores chegaram a
afirmar que, até certo momento, os recursos
eram satisfatórios. Relatou-se, contudo, que o
crescente aumento da demanda estudantil e os
inúmeros cortes do Governo Federal fizeram
com que os benefícios se tornassem exíguos.
Mencionou-se, ainda, neste cenário, o grande
desafio da operacionalização dos editais e das
avaliações socioeconômicas.
(continua)
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(conclusão)
Os benefícios concedidos são suficientes para
suprir as necessidades dos estudantes?

Quase a totalidade dos respondentes afirmou
que não, que os benefícios concedidos são
insuficientes, tendo em vista as demandas
apresentadas serem bem maiores que a
quantidade de bolsas disponibilizadas. Um dos
participantes do estudo, contudo, afirmou a
existência de alunos em situações diversas,
sendo que, para ele, na maioria dos casos podese dizer que são suficientes, tendo em vista os
estudantes conseguirem se manter nos cursos
graças aos auxílios.

Os benefícios concedidos contribuem para a
manutenção dos estudantes na instituição?

Todos os respondentes foram incisivos ao
afirmar que sim, argumentando-se, inclusive, que
os casos de evasão são eventuais meio aos
alunos beneficiários. Mencionou-se, ainda, que,
de acordo com os próprios discentes, bem como
com os estudos realizados pelo Serviço Social,
percebe-se que esses alunos, sem o auxílio da
assistência estudantil, não continuariam seus
estudos ou teriam muita dificuldade de ordem
socioeconômica para concluí-los. Ratificou-se,
contudo, as dificuldades ainda enfrentadas na
prestação dos serviços, alegando-se ainda
serem muitos os estudantes que necessitam de
benefícios.

Na sua opinião, o que poderia ser melhorado em
relação à assistência estudantil?

Notam-se diversas demandas por parte dos
participantes do estudo, dentre as quais,
destacam-se: necessidade de maior atenção dos
gestores ao tema; aumento de recursos
financeiros destinados às ações nesta área;
questões relacionadas ao alojamento estudantil;
melhor adequação dos benefícios concedidos às
demandas locais; maior agilidade na análise das
solicitações de benefícios; um trabalho de
acompanhamento
mais
direcionado
ao
estudante; maior destinação de recursos às
ações de pesquisa e extensão; contratação de
mais profissionais da área; informatização das
ações realizadas, bem como necessidade de
avaliação da efetividade dos recursos utilizados,
o que auxiliaria os gestores em tomadas de
decisão.

Fonte: dados da pesquisa (2018).

Dando continuidade à discussão da temática proposta, e objetivando-se identificar as
forças e fragilidades da política de assistência estudantil praticada no IF Sudeste MG
– Campus Rio Pomba, sob a ótica do Decreto n.° 7.234/10, enumeraram-se as
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questões de 10 a 16 do questionário anexo, a partir das quais serão expostos
posicionamentos complementares ao estudo.
4.3.3 A assistência estudantil no IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba – forças
e fragilidades
Em outro momento da pesquisa, quando perguntados se tinham conhecimento de
que, de acordo com o Decreto n.° 7.234/10, as IFES deveriam estabelecer
mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES, quase a totalidade dos
respondentes afirmou que sim, tendo apenas o respondente R6 mencionado não ter
conhecimento desta determinação.
R1 respondeu positivamente, e disse acreditar que “estes mecanismos devem ser
aprimorados no IF Sudeste-MG”. Já o respondente R4 teceu o seguinte comentário:
Com o conhecimento do decreto no meio de 2011 e efetivação da implantação
dos novos recursos e benefícios no início de 2012, passamos a ser cobrados
ao final do ano quanto à prestação de contas do mesmo. Como em todo
programa novo é necessário um tempo de compreensão deste para que sejam
implantadas as ações necessárias, e a instituição não ter recebido uma
instrução normativa específica para este acompanhamento e avaliação do
PNAES, isto pode ter levado a uma falta de padronização no registro do
acompanhamento e avaliação.
Entre algumas das ações desenvolvidas, criamos um Grupo de Trabalho para
avaliação e reestruturar o Sistema de Alimentação na instituição, bem como o
registro dos acompanhamentos realizados pelas assistentes sociais aos
estudantes beneficiados. (R4)
Apesar de quase a totalidade dos respondentes terem afirmado conhecer a disposição
do decreto com relação ao estabelecimento de mecanismos de acompanhamento e
avaliação do PNAES, percebe-se certa inquietação quando se faz menção à
necessidade de aprimoramento destes mecanismos, bem como à ausência de uma
normativa específica. Tal realidade vai ao encontro do pensamento de Costa e
Castanhar (2003), quando afirmam que, historicamente, não há uma preocupação por
parte da administração pública brasileira com a avaliação de programas, em especial
os sociais, percebendo-se maior dedicação à fase de formulação, em detrimento de
sua implementação e avaliação.
Quando questionados se no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba existem
mecanismos formalizados de acompanhamento e avaliação da política de assistência
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estudantil, apresentaram-se opiniões divergentes. Alguns respondentes, como R2,
afirmaram que sim. No relato deste servidor, percebe-se a existência de um processo
de “prestação de contas”, quando menciona: “Na realidade existe uma hierarquia
dessas ações e quem presta contas de modo formal é a Pró-reitora de Extensão do
IF Sudeste MG, que recolhe os dados dos campi e consolida um relatório
periodicamente”.
O respondente R3 também afirma positivamente, e tece o seguinte comentário:
O estudo socioeconômico é realizado anualmente. O aluno, ao ser
contemplado pelo Programa de Atendimento aos Estudantes em Baixa
Condição Socioeconômica, entrega um termo de compromisso. Neste
documento ele se compromete a comunicar ao Serviço Social do Campus
quaisquer mudanças na situação do seu grupo familiar como: inclusão ou
exclusão de membro do grupo familiar; alteração na renda dos integrantes do
grupo familiar; alteração na situação de trabalho dos integrantes do grupo
familiar. Em outras partes do Edital da Assistência Estudantil, também é
prevista a devida comunicação do aluno ao Serviço Social sobre a atual
condição de sua família.
Percebe-se que o servidor menciona como mecanismos de acompanhamento e
avaliação o estudo socioeconômico realizado anualmente, pré-requisito para a
concessão de alguns benefícios. No entanto, se observarmos o Decreto n.° 7.234/10,
em seu Art. 5°, o estabelecimento de requisitos para a percepção de assistência
estudantil refere-se a outra exigência, também estabelecida no referido documento,
conforme a seguir:
Art. 5o - Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes
oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita
de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados
pelas instituições federais de ensino superior (Decreto n.° 7.234, 2010).
Segundo colocações da respondente R9, este é um processo que se encontra em
desenvolvimento. A servidora relata:
Em dezembro de 2017 foi montado um grupo de trabalho com o objetivo de
avaliar e acompanhar o programa de atendimento aos estudantes em baixa
condição socioeconômica do IF Sudeste MG; o grupo está montando um plano
de trabalho para propor ações para, ao final, produzir um relatório. (R9)
Alguns respondentes afirmaram não ter conhecimento ao certo, e disseram acreditar
na existência de tais mecanismos, por meio do trabalho da CGAE:
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Não tenho certeza, mas acredito que a equipe de assistência estudantil do
Campus Rio Pomba tenha sim mecanismos de acompanhamento e avaliação
de sua política assistencial. Sei que a equipe da assistência estudantil em Rio
Pomba é bem qualificada e é sempre colaborativa quanto às informações
prestadas. (R6)
Não sei responder se existem processos formalizados por meio de portarias ou
instruções específicas. Acredito que o acompanhamento e avaliação são
realizados em âmbito muito restrito, pelos setores responsáveis pela
implementação desta política. (R12)
Configurando uma opinião divergente, R1 menciona a não existência de mecanismos
formalizados de acompanhamento e avaliação da política de assistência estudantil,
tecendo o seguinte comentário:
Não. A forma pela qual há prestação de contas das ações de assistência
estudantil no Campus é através do Relatório de Gestão, que é realizado
anualmente. Cabe ressaltar que este relatório traz, em relação a assistência
estudantil, informações exclusivamente sobre a aplicação dos recursos
orçamentários e não avaliação do programa. (R1)
Tal posicionamento é compartilhado pela respondente R8, que também enfatizou a
não existência destes mecanismos.
As contradições nas falas dos atores da pesquisa deixam clara a não existência de
mecanismos formalizados, conforme prevê o Decreto n.° 7.234/10, o qual, em seu art.
5º, Parágrafo único, inciso II, determina que as instituições federais de ensino superior
devem fixar mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES (Decreto n.°
7.234, 2010). Nota-se que o Governo formula a legislação, mas não dá suporte
operacional às instituições a fim de que estas a implementem em sua totalidade.
Dando prosseguimento à pesquisa, questionou-se aos servidores se é realizado o
acompanhamento da política de assistência estudantil do Campus Rio Pomba,
indagando-se, em caso de respostas positivas, sobre quais seriam as ações
executadas para este fim.
Neste momento, novamente percebe-se a existência de opiniões divergentes. A
maioria dos participantes do estudo afirmou que sim, ou, ao menos em parte,
conforme relatos a seguir.
Em parte, sim. Durante a Gestão 2009-2017, este acompanhamento era
realizado através de reuniões entre o Corpo Diretivo, através de reuniões entre
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a Coordenação de Assistência Estudantil e a Direção Geral; reuniões entre a
Direção Geral e Assistente Social, Nutricionistas e outros atores deste
processo. Porém, este acompanhamento carece de ações mais efetivas e
técnicas, a fim de auxiliar na tomada de decisão dos Gestores. (R1)
São elaborados pela Coordenação Geral de Assistência Estudantil relatórios
semestrais/anuais e enviados à Pró-reitora de Extensão do IF Sudeste MG,
órgão responsável pela prestação de contas relacionadas à assistência
estudantil. (R2)
Sim. A cada ano, quando as condições socioeconômicas dos alunos
contemplados são reavaliadas, sobretudo, através do contato direto, mensal e
individual e, periodicamente, por meio de visitas à residência do estudante,
sempre que o Setor de Serviço Social julga necessário. (R3)
Na minha época realizávamos atendimentos individuais, frequência aos
conselhos de classe, observações dos boletins e orientação pedagógica. (R7)
Sim. O acompanhamento e a avaliação do Programa se dão, sobretudo,
através do contato direto, mensal e individual com os estudantes atendidos e,
ainda, por meio de reuniões mensais envolvendo a equipe da assistência
estudantil. (R9)
Sim, por meio dos trabalhos dos pedagogos e assistentes sociais. (R10)
A respondente R8, entretanto, afirmou novamente a não existência de tais
mecanismos.
Situação que demonstra o quanto as questões relacionadas às ações de
monitoramento e avaliação ainda seguem permeadas de contrapontos verifica-se
quando o respondente R6, ex-Diretor de Extensão, relata não ter certeza e nem
conhecimento sobre esta questão. Vale relembrar que, conforme já mencionado pelo
respondente R2, “existe uma hierarquia dessas ações e quem presta contas de modo
formal é a Pró-reitoria de Extensão do IF Sudeste MG, que recolhe os dados dos
campi e consolida um relatório periodicamente”.
O motivo desta imprecisão talvez esteja relacionado à estrutura organizacional da
Reitoria do IF Sudeste MG, bem como de suas unidades, no caso em questão, o
Campus Rio Pomba. A título de informação, o IF Sudeste MG foi criado em dezembro
de 2008 e integrou em uma única instituição os antigos CEFET RP, a Escola
Agrotécnica Federal de Barbacena e o Colégio Técnico Universitário da Universidade
Federal de Juiz de Fora. Atualmente, a instituição é composta por campus localizados
em dez municípios: Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora (a qual
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sedia, também, a Reitoria do Instituto), Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos
Dumont, São João del-Rei e Ubá (https://www.ifsudestemg.edu.br/institucional).
Com relação ao organograma, no âmbito da Reitoria encontram-se cinco Pró-reitorias:
de Administração; Desenvolvimento Institucional; Ensino; Extensão; e Pesquisa e
Inovação. Hierarquicamente a elas subordinadas, mas na esfera do Campus Rio
Pomba,

elencam-se

cinco

Diretorias:

de

Administração;

Desenvolvimento

Institucional; Ensino; Extensão; e Pesquisa e Pós-Graduação.
Neste contexto, e com base em informações constantes da página oficial do IF
Sudeste MG, a Pró-reitoria de Extensão tem como um de seus objetivos “implementar
e apoiar programas de assistência estudantil atendendo os aspectos sociais,
psicológicos, médicos e odontológicos”. Elenca, assim, como duas de suas linhas de
trabalho “promover avaliações sistemáticas das atividades extensionistas, da
assistência estudantil”, bem como prestar “apoio e assistência estudantil – social,
educacional, médica e odontológica”. Este deve ser o motivo pelo qual o respondente
R2 mencionou a existência de uma “prestação de contas” por parte deste órgão.
(https://www.ifsudestemg.edu.br/pro_reitorias).
Ocorre no entanto, que, na esfera do Campus Rio Pomba, compete à Diretoria de
Ensino, e não à Diretoria de Extensão (Art. 76 do Regimento Interno) supervisionar as
ações da Coordenação Geral de Assistência Estudantil (Regimento Interno Campus
Rio Pomba, 2011). Nota-se assim que, apesar de estar hierarquicamente subordinada
à Pró-reitora de Extensão do IF Sudeste MG e ser, por conseguinte, seu órgão
representativo no Campus, a Diretoria de Extensão não possui participação direta
neste processo.
Diferentes atividades são mencionadas como ações de monitoramento. Algumas
relacionadas ao contato direto com os estudantes, acompanhamento dos mesmos via
conselhos de classe, trabalhos realizados por pedagogos e assistentes sociais, bem
como reuniões realizadas entre profissionais da área e gestores da instituição.
Também foi citada a avaliação socioeconômica realizada anualmente, bem como a
elaboração de relatórios. Percebe-se a existência de um somatório de opiniões a
respeito do que seriam estas ações de monitoramento, o que demonstra, de fato, a
preocupação da instituição, especificamente dos profissionais envolvidos, com o bom
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andamento da política de assistência estudantil. No entanto, não fica claro que as
atividades desempenhadas resultem na geração de números, índices que permitam
uma rápida avaliação de determinada situação, facultando-se possíveis intervenções.
É importante relembrar, neste contexto, que os métodos de monitoramento objetivam
a verificação da eficiência e eficácia de determinada ação, sendo imprescindível que
as atividades a serem desempenhadas estejam bem desenhadas, evidenciadas por
indicadores claros e definidos, os quais, conforme afirma Januzzi (2016), possuem a
função de identificar sinais de normalidade ou anormalidade, conduzindo equipe
técnica e administradores na tomada de decisões corretivas.
Os procedimentos que vêm sendo realizados, no entanto, não parecem estar à altura
do que preconiza Pinto (2015), quando menciona que as práticas de monitoramento
e avaliação devem permitir que gestores públicos observem ao longo do tempo a
aplicabilidade dos recursos financeiros destinados à assistência estudantil,
permitindo-lhes melhor gerenciamento e tomadas de decisão mais efetivas sobre a
necessidade de recursos adicionais.
Em momento seguinte, quando indagados sobre a realização de avaliação da política
de assistência estudantil do Campus Rio Pomba, questionando-se, ainda, em caso de
respostas positivas, sobre quais seriam as ações executadas, os respondentes, mais
uma vez, apresentaram argumentos diversos. Vale-se destacar, novamente, a ênfase
atribuída às atividades realizadas no âmbito da CGAE, quando os respondentes se
manifestam sobre as práticas percebidas como ações de monitoramento, bem como
de avaliação.
Em parte, sim. A avaliação é realizada, porém pouco aprofundada. Deveria
haver, por exemplo, uma maior interlocução entre a Coordenação de
Assistência Estudantil, Coordenação Geral de Registros Acadêmicos,
Pesquisador Institucional, a fim de fazer um estudo constante da relação entre
a taxa de evasão e eficácia dos programas de assistência estudantil que
vigoram no Campus. (R1)
A avaliação da política de assistência estudantil é prerrogativa da Pró-reitoria
de Extensão do IF Sudeste MG, tarefa executada juntamente com as Próreitoras de Ensino e de Pesquisa do IF Sudeste MG. (R2)
Nos dados incluídos no SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento,
Execução e Controle), são analisados se o número de alunos contemplados e
o número de benefícios recebidos (um aluno pode receber mais de um

90

benefício), estão dentro dos dados previstos quando da ocasião do lançamento
da proposta orçamentária. (R5)
A política é avaliada por meio de reuniões periódicas agendadas pela Próreitoria de Extensão, das quais participam as Assistentes Sociais do Campus
Rio Pomba e um representante da Diretoria de Extensão. (R11)
O processo certamente ocorre, mas fica restrito aos setores responsáveis pela
implementação desta política. (R12)
Importante mencionar, ainda, que a respondente R8 novamente alegou a não
existência de um processo avaliativo, enquanto alguns dos participantes do estudo
mencionaram não ter conhecimento do tema.
A variação percebida nos trechos apresentados demonstra a fragilidade do processo,
o que ilustra o pensamento de Carvalho (2013), quando cita a avaliação de políticas
públicas como condição preponderante ao desenvolvimento de serviços públicos
eficazes, no entanto, aponta que a verificação do alcance de seus objetivos não vem
sendo uma prática institucional no serviço público brasileiro. Nota-se um longo
caminho a ser percorrido no sentido de que um procedimento avaliativo aconteça
conforme o que preconizam os autores Minayo (2005) e Condé (2012). O primeiro,
quando reporta-se a um processo avaliativo como um momento no qual questiona-se
o mérito e a relevância de determinado programa ou proposta, tendo-se, no caso da
avaliação de programas ou projetos sociais, a motivação de embasar uma
transformação social em favor da conquista da cidadania e dos direitos humanos; e o
segundo, quando menciona que uma avaliação bem realizada permite reorientações
no processo, apontando possíveis demandas por mudanças, a fim de que resultados
e impactos sejam verificados.
Quando questionados sobre quais seriam os principais desafios da gestão para o
integral cumprimento do Decreto n.° 7.234/10, os respondentes mencionaram
inúmeras

situações,

a

partir

das

quais

elencaram-se

as

seguintes

demandas/necessidades:
● Aumento do recurso financeiro destinado à assistência estudantil do Campus Rio
Pomba, tendo em vista o perfil socioeconômico dos discentes;
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● Estabelecimento de uma comissão composta por diversos atores, de diferentes
Diretorias e/ou Coordenações, com o objetivo de monitorar e avaliar a política de
assistência estudantil no Campus;
● Atenção especial ao público estudantil feminino, cujo contingente tem crescido
significativamente, por meio da implantação da residência estudantil e da creche;
● Maior agilidade no processo de avaliação socioeconômica dos alunos, haja vista a
complexidade e quantidade de informações que dele fazem parte, bem como do
elevado número de estudantes que solicitam os benefícios, o que acaba por gerar
atraso na concessão dos mesmos;
● Atendimento satisfatório (por meio da consolidação de um quadro de profissionais
especializados, bem como de recursos materiais) aos discentes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, a fim de
que seja possibilitada a ampliação de seu acesso, participação e aprendizagem;
● Ampliação do número de alunos atendidos pela assistência estudantil;
● Redução das taxas de retenção e evasão;
● Atendimento a todos os candidatos com perfil socioeconômico caracterizado pelo
Programa;
● Necessidade de que, na medida do possível, evite-se o contingenciamento de
recursos, muitas vezes liberados ao final do exercício, o que dificulta o atendimento;
● Adequação dos valores dos benefícios às demandas/ necessidades dos estudantes,
considerando-se a realidade local;
● Ampliação do suporte administrativo;
● Redução do tempo do primeiro atendimento ao estudante e necessidade de que
sejam evitadas interrupções nos atendimentos;
● Informatização do processo de seleção dos alunos e manutenção das bolsas;
● Adequação do número de profissionais do serviço social;
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● Necessidade de que sejam estabelecidos limites na definição do que seriam as
ações de assistência estudantil.
As demandas apresentadas reforçam o pensamento de Souza (2011), quando este
autor faz menção a alguns desafios encontrados na implementação das políticas de
assistência estudantil, referindo-se às precárias condições de trabalho do pessoal
técnico, mencionado a escassez de concursos públicos e de recursos materiais,
ressaltando a realidade de políticas públicas implantadas sem que haja planejamento,
condições

humanas

e

materiais

essenciais;

ausentes

de

práticas

de

acompanhamento e avaliação.
Em momento posterior, quando indagados sobre a influência da política de assistência
estudantil do Campus Rio Pomba na redução das taxas de retenção e evasão, a
maioria dos respondentes afirmou que sim, que tal política auxilia na redução destes
índices. Algumas manifestações podem ser verificadas a seguir:
Com certeza. Uma parcela considerável dos discentes matriculados no
Campus seguramente não teria condições de prosseguir os estudos caso não
fosse contemplada por uma (ou mais) das modalidades de assistência
estudantil, conforme os editais que são publicados pela CGAE. (R1)
Sim. Existe atualmente um Plano Estratégico de Permanência e Êxito do IF
Sudeste MG, cujo acompanhamento vem confirmando esta redução. (R2)
Em razão da grande vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes do
Campus, tenho certeza que sim. (R4)
Com certeza. Muitos de nossos alunos somente permanecem no Campus por
receberem os benefícios da assistência estudantil, devido à vulnerabilidade
financeira da família. (R5)
Sim, com certeza, uma vez que muitos estudantes relatam a importância dessa
política para a sua permanência no Instituto. (R6)
Sim. A política de assistência estudantil pode contribuir para que as taxas de
retenção e evasão sejam reduzidas e o discente concluir seu curso. (R8)
Sim, por meio dos relatos dos próprios alunos atendidos, como pelo
acompanhamento realizado pela equipe pedagógica, sobretudo, nos
Conselhos de Classes, espaço de reflexão sobre a vida escolar, onde os
professores discutem e avaliam ações educacionais e indicam alternativas
sobre o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. (R9)
Dois respondentes fizeram menções distintas com relação à retenção e evasão,
conforme segue:
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Observamos que dos alunos contemplados pelo Programa de Assistência
Estudantil, os casos de evasão são eventuais. Já no que se refere às taxas de
retenção, não percebemos a mesma influência do Programa no processo.
(R11)
Na retenção eu não sei, mas na evasão, com certeza. (R10)
Apesar da inexistência de dados estatísticos que comprovem tais alegações, intui-se
que as ações de assistência estudantil desenvolvidas no Campus Rio Pomba estejam
em consonância com o pensamento de Vasconcelos (2010) no que se refere à
assistência estudantil como facilitadora à permanência dos estudantes nas instituições
de ensino superior, contribuindo para seu bom desempenho acadêmico e diminuindo
índices de retenção e evasão, compreendendo ações nas mais diversas áreas dos
direitos humanos. Verifica-se que, no contexto geral, as colocações são feitas por
inferência, pela experiência cotidiana dos servidores respondentes para com a
realidade do corpo discente da instituição. Segundo o Dicionário Brasileiro Michaelis
da Língua Portuguesa, o termo inferência significa “operação por meio da qual se
chega a uma conclusão ou se faz um raciocínio lógico com base em evidências
circunstanciais e em conclusões já tidas como verdadeiras, e não com base na
observação direta” (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=0LGAo).
Por fim, completando o rol de questões que tinham por objetivo identificar as forças e
fragilidades da política de assistência estudantil praticada no IF Sudeste MG - Campus
Rio Pomba, questionou-se aos participantes da pesquisa se tal política auxilia na
melhora do desempenho acadêmico dos discentes. Quase a totalidade dos servidores
respondeu positivamente, conforme relatos a seguir:
Sim. É notória, por exemplo, a melhoria na performance dos estudantes que
apresentam dificuldades em determinadas disciplinas e que depois recebem
auxílio de monitores. Entretanto, o recurso ainda não é suficiente para abarcar
todas as disciplinas que apresentam as maiores taxas de insucesso escolar.
(R2)
Esta é uma pergunta difícil de ser respondida, pois apresenta algumas
variáveis. Mas segue minha opinião. O programa de assistência estudantil é
determinante para que o estudante com baixa renda possa se dedicar aos
estudos e atividades acadêmicas. Se o estudante passa a ter mais tempo para
desenvolver suas atividades acadêmicas, certamente terá condições de
aprender mais por dedicar-se mais e, assim, ter melhor desempenho; então,
poderíamos concluir que o programa auxilia na melhora do desenvolvimento
acadêmico. Além do mais, os estudantes teriam mais tempo para participarem
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de atividades de ensino (monitoria, etc.), pesquisa e extensão, elevando sua
experiência e formação profissional. Caso contrário, este teria que trabalhar
para se sustentar na cidade e poder estudar. Isto acontece ainda com muitos
estudantes, ou seja, o quantitativo de recurso do programa ainda não atende a
todos os estudantes que necessitam desta política. (R4)
Sim, com certeza. A garantia de condições para a permanência do estudante
no Instituto, bem como o apoio pedagógico recebido pelos mesmos contribui
significativamente para a melhoria do desempenho acadêmico. (R6)
Auxilia na medida em que colabora com a permanência do estudante na
Instituição, possibilitando-o participar e dedicar-se à vida escolar. (R11)
A servidora R7 disse não saber relatar, por não possuir dados. Outros dois gestores
disseram “acreditar que sim”, demonstrando certa fragilidade nas respostas. Como
exemplo, segue posicionamento de R1: “Acredito que indiretamente sim. Porém, esta
informação precisa ser melhor apurada através de um monitoramento e avaliação
mais detalhados dos programas de assistência estudantil no Campus”.
Os servidores R8 e R12 fizeram as seguintes colocações:
O desempenho acadêmico de um aluno perpassa por variados fatores, como,
por exemplo, lacuna no aprendizado (Ensino Fundamental e Médio), questões,
conflitos familiares, psicológicos, saúde (física e mental), financeiras, entre
outros. Contudo, a política de assistência pode sim contribuir, auxiliar o
discente em seu desempenho acadêmico. (R8)
Sim. No entanto, a questão do desempenho é altamente dependente da
formação do estudante. De qualquer forma, a assistência estudantil permite ao
estudante que ele se dedique a buscar o seu melhor rendimento. (R12)
Mais uma vez, apesar da ausência de números que ilustrem esta questão, acreditase que a assistência estudantil praticada no Campus Rio Pomba esteja seguindo os
preceitos do FONAPRACE, quando, em documento editado em 2012, refere-se a esta
como um conjunto de ações que garantam o acesso e a permanência dos estudantes
nas instituições de ensino na perspectiva de inclusão social, formação ampliada,
produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico (grifo nosso) e da
qualidade de vida FONAPRACE (2012).
Neste sentido, objetivando-se deixar mais evidentes as questões apresentadas pelos
servidores com relação às forças e fragilidades da política de assistência estudantil
praticada no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, o que corresponde ao alcance do
segundo objetivo específico proposto, elaborou-se a tabela a seguir.
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Tabela 7
Forças e fragilidades sob a ótica do Decreto n.° 7.234/2010 (PNAES)
Trechos do Decreto n.°
7.234/2010
Art. 1o
- O Programa
Nacional
de
Assistência
Estudantil – PNAES, executado
no âmbito do Ministério da
Educação, tem como finalidade
ampliar as condições de
permanência dos jovens na
educação
superior
pública
federal.
Art. 2o - São objetivos do
PNAES:
I – democratizar as
condições de permanência dos
jovens na educação superior
pública federal;
II - minimizar os efeitos
das desigualdades sociais e
regionais na permanência e
conclusão
da
educação
superior;
III - reduzir as taxas de
retenção e evasão; e
IV - contribuir para a
promoção da inclusão social
pela educação.
Art. 3o - O PNAES deverá ser
implementado
de
forma
articulada com as atividades de
ensino, pesquisa e extensão,
visando o atendimento de
estudantes
regularmente
matriculados em cursos de
graduação
presencial
das
instituições federais de ensino
superior.
§ 1o
As ações de
assistência
estudantil
do
PNAES
deverão
ser
desenvolvidas nas seguintes
áreas:
I - moradia estudantil;
II - alimentação;
III - transporte;
IV - atenção à saúde;
V - inclusão digital;
VI - cultura;
VII - esporte;

Forças

Fragilidades

● Tendo por base os relatos
dos respondentes, a política de
assistência
estudantil
do
Campus Rio Pomba vem
atendendo às disposições
previstas no Decreto.

● Vale mencionar, no entanto,
as
inúmeras
dificuldades
detectadas neste processo, tais
como: insuficiência de recursos
e de profissionais da área;
escassez
de
dados
consolidados que permitam a
verificação da redução de
índices de retenção e evasão
(em relação aos estudantes
não
beneficiados
pelo
programa);
suporte
administrativo
defasado;
processos não informatizados.

●
Percebe-se
certa
inconsistência
quando
da
articulação do tripé ensino,
pesquisa e extensão.

● Com relação às
serem atendidas,
estabelecido
no
demostra-se
compatibilidade com
desenvolvidas pelo
Rio Pomba.

áreas a
conforme
Decreto,
haver
as ações
Campus

No âmbito hierárquico das
ações desempenhadas no
Campus Rio Pomba, por
exemplo, apesar de ter sido
mencionado por um dos
respondentes que a “prestação
de contas” das ações de
assistência estudantil é de
responsabilidade da Pró-reitora
de
Extensão,
órgão
hierarquicamente superior à
Diretoria de Extensão do
Campus,
percebe-se
em
depoimento do respondente R6
que esta última se encontra, de
certa maneira, alheia aos
resultados das referidas ações.
(continua)
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● Vale ratificar, ainda, os
inúmeros
obstáculos
enfrentados na realização das
ações por parte da instituição,
conforme
mencionado
anteriormente.

VIII - creche;
IX - apoio pedagógico; e
X - acesso, participação e
aprendizagem de estudantes
com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e
altas
habilidades
e
superdotação.

Art. 3o, § 2o
- Caberá à
instituição federal de ensino
superior definir os critérios e a
metodologia de seleção dos
alunos de graduação a serem
beneficiados.

Art. 4o
- As ações de
assistência estudantil serão
executadas por instituições
federais de ensino superior,
abrangendo
os
Institutos
Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia, considerando
suas especificidades, as áreas
estratégicas
de
ensino,
pesquisa e extensão e aquelas
que atendam às necessidades
identificadas por seu corpo
discente.
Parágrafo único.
As
ações de assistência estudantil
devem
considerar
a
necessidade de viabilizar a
igualdade de oportunidades,
contribuir para a melhoria do
desempenho acadêmico e agir,
preventivamente, nas situações
de
retenção
e
evasão
decorrentes da insuficiência de
condições financeiras.
Art. 5o Serão atendidos
no
âmbito
do
PNAES
prioritariamente
estudantes
oriundos da rede pública de
educação básica ou com renda
familiar per capita de até um
salário mínimo e meio, sem
prejuízo de demais requisitos
fixados
pelas
instituições
federais de ensino superior.

● Com relação aos benefícios
concedidos pelo Programa de
Atendimento aos Estudantes
em
Baixa
Condição
Socioeconômica,
estão
previstos critérios para seleção,
conforme editais da CGAE.

● Conforme relatos dos
respondentes, as atividades
realizadas na promoção da
assistência
estudantil
do
Campus Rio Pomba vêm
contribuindo para a promoção
das
ações
previstas
no
Parágrafo único deste Artigo

● Com relação aos benefícios
concedidos pelo Programa de
Atendimento aos Estudantes
em
Baixa
Condição
Socioeconômica,
estão
previstos critérios para seleção,
conforme editais da CGAE.

● Especificamente com relação
a este tema, percebe-se a
dificuldade encontrada pelos
profissionais da CGAE na
realização das análises das
solicitações de benefícios,
principalmente em razão do
grande volume de pedidos e do
baixo número de profissionais
da área envolvidos nesta ação.

● Vale ratificar, de fato, as
especificidades dos Institutos
Federais
de
Educação,
instituições
ofertantes
de
cursos em diversos níveis e
modalidades de ensino. No
Campus Rio Pomba, por
exemplo,
os
recursos
disponibilizados
para
a
assistência estudantil atendem
não somente aos discentes da
educação superior.

● O valor de renda familiar per
capita de até um salário mínimo
e meio não condiz com a
realidade de boa parte da
comunidade estudantil que, em
geral, é significativamente mais
carente.
(continua)
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Parágrafo único. Além
dos requisitos previstos no
caput, as instituições federais
de ensino superior deverão
fixar:
I - requisitos para a
percepção
de
assistência
estudantil, observado o disposto
no caput do art. 2o; e
II mecanismos de
acompanhamento e avaliação
do PNAES.

(conclusão)
● Apesar de terem sido
elencadas diversas atividades
tidas
como
ações
de
monitoramento e avaliação,
percebe-se a inexistência de
uma normativa institucional,
com vistas à otimização e
melhor gerenciamento das
práticas executadas e recursos
empregados.
● Verificou-se que nem todos
os gestores da instituição têm
conhecimento
sobre
a
necessidade de que sejam
estabelecidos mecanismos de
acompanhamento e avaliação
do PNAES.

Fonte: dados da pesquisa (2018).

Dando prosseguimento ao estudo, e objetivando-se o alcance do terceiro objetivo
específico proposto, o qual seria recomendar estratégias de ação direcionadas ao
aperfeiçoamento ou à proposição de mecanismos de monitoramento e avaliação da
política de assistência estudantil do Campus Rio Pomba, elencaram-se as questões
17 e 18 do questionário, a partir das quais serão dispostas novas discussões.
4.3.4 Estratégias de ação propostas
Neste momento da pesquisa, e com o intuito de obterem-se propostas e
posicionamentos dos servidores participantes, questionou-se aos mesmos que ações
poderiam sugerir para que fosse realizado o monitoramento da política de assistência
estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba. Neste sentido, o respondente R1
teceu a seguinte colocação:
Aprimorar e intensificar o acompanhamento dos discentes que são atendidos
pela assistência estudantil, principalmente no que se refere a desempenho
acadêmico, como coeficiente de rendimento, número de reprovações, % de
faltas, reprovações por falta, necessidade de acompanhamento médico,
psicológico, assistência social, de forma mais aprofundada, necessidade de
atenção diferenciada em relação a alimentação, etc. (R1)
Nesta mesma linha, alguns respondentes fizeram colocações importantes, no sentido
de que deve haver maior controle de dados e informações:
Para monitorar é necessário contabilizar e, para tal, é fundamental que o
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), que está
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sendo implantado no IF Sudeste MG, esteja em pleno funcionamento. Com
base nos dados gerados e fornecidos por este sistema, fica mais fácil e rápido,
aliando-se as informações do SIGAA aos dados do Sistema Integrado de
Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), que trata da
alocação dos recursos, quantificar e avaliar as melhorias e traçar planos para
promover ajustes, no sentido de aumentar a eficácia de aplicação dos recursos
advindos do PNAES. (R2)
Registro dos acompanhamentos dos estudantes, levantamento dos dados dos
alunos beneficiados e da relação atendimento êxito, não atendimento e evasão.
Além disso, é preciso mecanismos de transparência nos dados obtidos nos
estudos socioeconômicos, sem expor os estudantes, de maneira geral em
gráficos e tabelas. Da mesma maneira, a gestão do recurso precisa ser pública
no que diz respeito à divulgação do orçamento e da forma como ele está sendo
aplicado à toda a comunidade acadêmica. (R7)
Sugiro consultas amplas aos estudantes beneficiados e avaliação criteriosa do
desempenho dos contemplados. A partir desta avaliação, deve-se realizar o
acompanhamento para buscar a completa inserção do estudante no contexto
acadêmico. (R12)
Seria interessante verificar se os discentes que recebem recursos em espécie
estão realmente utilizando-o para o fim específico, bem como seu rendimento
e participação nas atividades oferecidas pelo Campus. (R5)
O servidor R6 mencionou como sugestões para ações de monitoramento a
“manutenção da transparência da Coordenação de Assistência Estudantil, a criação
de uma comissão interna de auditoria, e maior divulgação das ações desenvolvidas
pela Assistência Estudantil”. Já a respondente R8, sugeriu que se deve “implantar um
sistema informatizado, que possibilite a consulta de dados relevantes do discente,
como frequência, notas entre outras particularidades”.
As opiniões dos respondentes vão ao encontro do pensamento de autores como
Cavalcanti (2006), no sentido de que o processo de monitoramento ou
acompanhamento de políticas públicas refere-se a uma sistemática contínua, que
embasa a realização de ajustes necessários à implementação de políticas públicas,
bem como de Lima, Cirqueira, Pinto e Souza (2017), que entendem as ações de
monitoramento como a observância do andamento de determinado projeto, de forma
que seja possível a intervenção e resolução de problemas na medida em que estes
forem surgindo. Importante, ainda, enfatizar o comentário da respondente R8, o que
ratifica a percepção de Carvalho (2013) com relação ao uso de sistemas de
informação. Para esta autora, a implementação de ferramentas que objetivem uma
verificação mais efetiva de dados e que permitam uma avaliação constante das
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atividades desenvolvidas no âmbito da assistência estudantil poderiam subsidiar
informações mais singulares sobre o andamento da política, um conhecimento mais
próximo da realidade dos discentes, que fosse além da verificação de dados
puramente quantitativos.
Na visão do respondente R3, as atividades já executadas devem ser preservadas e
fortalecidas: “minha opinião é para que se mantenha e, na medida do possível, se
intensifique as ações que já são realizadas” (R3). Neste mesmo sentido, a
respondente R9 teceu a seguinte colocação: “além das ações que já são
desenvolvidas, aprimorar o monitoramento com base no relatório a ser construído pelo
grupo de trabalho”.
Posteriormente, quando questionados sobre que ações poderiam sugerir para que
fosse realizada a avaliação da política de assistência estudantil do IF Sudeste MG –
Campus Rio Pomba, os participantes do estudo fizeram as seguintes colocações:
Acredito que deva ser criada uma comissão, de caráter contínuo, composta por
diversos servidores do Campus, com o objetivo de avaliar detalhadamente o
programa de assistência estudantil, avaliar o alinhamento deste programa com
o Decreto n.° 7.234/10 (PNAES) e diretrizes de assistência estudantil do IF
Sudeste-MG e, por fim, realizar constantemente uma pesquisa de opinião com
os discentes matriculados no Campus e também egressos (atendidos e não
atendidos pelo programa), sobre os pontos positivos e negativos do programa
de assistência estudantil do IF Sudeste MG. Acredito que estas ações em muito
contribuiriam para a tomada de decisão dos gestores no que se refere a este
tema. (R1)
A partir do momento em que o IF Sudeste MG passar a ter os dados
sistematizados e sempre à disposição para serem analisados e tratados, tornase mais fácil e preciso estabelecer comparações entre o recurso investido e a
resposta na forma de melhoria do processo de ensino-aprendizagem. O gestor
poderá atuar com maior frequência e de forma cirúrgica na aplicação do
recurso onde ele de fato resultará numa maior eficiência do processo. (R2)
Podem ser realizadas anualmente pesquisas de satisfação entre os discentes
beneficiados e até mesmo com as famílias dos mesmos. Assim poderemos
avaliar os resultados, bem como poderão surgir outras demandas que poderão
fazer parte dessa política. (R5)
Apresentação das ações planejadas e aplicadas pela assistência estudantil;
Elaboração e aplicação de um questionário de avaliação da política de
assistência estudantil aos estudantes e servidores. (R6)
Realização de um seminário anual sobre o tema e de um grupo de trabalho
composto pelos profissionais da área, alguns docentes e discentes que
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pudessem avaliar toda a política, desde a gestão do recurso, a elaboração do
edital e a compreensão do processo de análise social, respeitando-se, acima
de tudo, o sigilo profissional, a competência e atribuição técnica e a vida dos
estudantes. (R7)
Reuniões periódicas com os profissionais do setor. Montar questionário e
distribuir aos beneficiários (público alvo) para análise posterior e que possibilite
melhoras nas ações realizadas, entre outras questões que surgirem. (R8)
Sugiro ampla consulta aos beneficiários e avaliação do programa pela
comunidade por meio de consultas públicas e outros instrumentos de avaliação
institucional. (R12)
Na opinião do servidor R3, contudo, as ações atualmente desenvolvidas já atendem
às normativas do PNAES:
No meu entender, o trabalho de avaliação já realizado, em conjunto com a Próreitoria de Extensão, atende ao propósito de averiguação dos quesitos que
participam da política de assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus
Rio Pomba. Assim sendo, a manutenção dessas ações é de fundamental
importância. (R3)
Por fim, a respondente R9 argumenta: "além das ações que já são desenvolvidas,
construir o relatório proposto pelo grupo de trabalho já citado”.
Nota-se, ao longo do estudo, que a Coordenação Geral de Assistência Estudantil
executa inúmeras atividades que têm por objetivo democratizar as condições de
permanência dos discentes na instituição, minimizando as lacunas deixadas pelas
desigualdades sociais e contribuindo, assim, para a inclusão social por meio da
educação. Neste contexto, metodologias de avaliação poderiam contribuir para o bom
andamento destas práticas, tendo em vista que, conforme menciona Boschetti (2012),
um processo avaliativo deve verificar em que ponto as políticas e programas sociais
estão alcançando objetivos como a expansão de direitos, a redução da desigualdade
social e a promoção da equidade.
Percebe-se, também, que muitas ações são desenvolvidas no intuito de que se
acompanhe e avalie o Programa, no entanto, fica clara a inexistência de um rol de
atividades formalizadas e estruturadas, com sequência estipulada e metas a serem
atingidas. Tal argumentação pode ser comprovada por meio da análise de opiniões
divergentes emitidas pelos participantes da pesquisa, que ora afirmaram ser este um
processo inexistente, ora em desenvolvimento, algumas vezes mencionou-se ser um
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procedimento realizado por determinada Pró-reitoria, e, por vezes, alegou-se ser uma
metodologia já praticada pelo Campus, por intermédio das ações da CGAE.
Quando indagados sobre os mecanismos de monitoramento e avaliação préexistentes, verifica-se que os mesmos se encontram entrelaçados, visto que algumas
vezes as mesmas práticas são citadas como ações de monitoramento, bem como de
avaliação. Esta realidade vai ao encontro do que argumenta Januzzi (2005), quando
menciona que existe de fato uma conexão entre as ações de monitoramento e
avaliação, as quais intercorrem-se no tempo dos acontecimentos.
Ponto interessante é que, quando demandadas propostas de ações de
monitoramento, os respondentes demonstraram a carência de uma dinâmica que
resulte em dados relativos à quantificação das melhorias advindas das atividades
desempenhadas pela assistência estudantil. Percebe-se tal fato quando são
mencionadas ações como geração de dados referentes ao desempenho acadêmico,
registro dos acompanhamentos dos estudantes beneficiários (relação atendimento –
êxito/não atendimento – evasão), elaboração de gráficos e tabelas, bem como
divulgação dos recursos utilizados.
Outro fato significativo é que, quando indagados sobre propostas para que fosse
realizada a avaliação da política, os respondentes demonstraram ter percepção sobre
a real importância deste processo, que tem por objetivo coletar informações sobre
determinadas atividades e verificar os impactos de seus resultados. Neste momento,
mencionaram, além das ações já desenvolvidas, a implementação de pesquisas de
opinião, a elaboração de relatórios, a sistematização de dados, a realização de
seminários anuais e a criação de grupos de trabalho envolvendo não somente
servidores, mas também docentes e discentes da instituição.
Observa-se que o pensamento dos sujeitos do estudo, mesmo que de forma
intrínseca, vai ao encontro do que argumenta Pinto (2015), no sentido de que
mediante a utilização de mecanismos de monitoramento e avaliação pretende-se
apontar forças e fragilidades de determinado programa ou política, possibilitando-se a
identificação de elementos que, por ventura, demandem aprimoramento.
Como já mencionado, diversas atividades vêm sendo desenvolvidas no intuito de que
se avalie e acompanhe a política de assistência estudantil, embora os mecanismos

102

não estejam formalizados. Assim, é importante reforçar que este estudo tem como um
de seus objetivos favorecer o aprimoramento deste processo, valorizando as ações já
desenvolvidas, e propondo novas práticas que possam colaborar para a geração de
dados mensuráveis e que contribuam, de forma mais assertiva, às tomadas de
decisão.
Assim, no intuito de melhor demonstrar os dados obtidos nesta seção, que, por sua
vez, tiveram por propósito o alcance do terceiro objetivo específico do trabalho,
elaborou-se a Tabela 8, a qual apresenta um resumo das opiniões dos respondentes
com relação às questões aplicadas.
Tabela 8
Resumo das opiniões relacionadas ao terceiro objetivo específico
Questões aplicadas

Que ações você sugere para que seja realizado
o monitoramento da política de assistência
estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio
Pomba?

Resumo
Colocações importantes no sentido de que deve
haver maior controle de dados e informações
foram
realizadas.
Nesta
perspectiva,
mencionaram-se práticas diversas, dentre as
quais: contabilização de dados, sendo, para tal,
fundamental que o SIGAA esteja em pleno
funcionamento; acompanhamento mais efetivo
dos beneficiários da assistência estudantil
(desempenho acadêmico, coeficiente de
rendimento, número de reprovações, % de faltas,
reprovações
por
falta);
registro
dos
acompanhamentos
dos
estudantes;
levantamento da relação atendimento - êxito, não
atendimento - evasão; mecanismos de
transparência nos dados obtidos nos estudos
socioeconômicos; disposição de dados em
gráficos e tabelas; publicidade na gestão de
recursos com relação à divulgação do
orçamento, bem como da maneira como está
sendo empregado; consultas aos estudantes
beneficiários; verificação do uso dos recursos por
parte dos discentes; criação de comissão interna
de auditoria; maior divulgação das ações
desenvolvidas pela Assistência Estudantil;
implantação de sistema informatizado que
possibilite a consulta de dados relevantes do
discente (frequência, notas, dentre outras
particularidades).
(continua)
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Que ações você sugere para que seja realizada
a avaliação da política de assistência estudantil
do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba?

(conclusão)
Com o objetivo de que se avalie a política,
mencionaram-se ações diversas, dentre elas:
criação de comissão de caráter contínuo,
composta por diversos servidores do Campus,
objetivando-se avaliar o programa de assistência
estudantil, seu alinhamento com o Decreto n.°
7.234/10 (PNAES) e diretrizes da assistência
estudantil do IF Sudeste-MG; realização de
pesquisas
de
opinião
com
discentes
matriculados e também egressos (beneficiários
ou não do programa), suas famílias, bem como
servidores
da
instituição,
objetivando-se
identificar pontos positivos e fragilidades da
política; sistematização de dados, tornando-se
mais fácil e preciso o estabelecimento de
comparações entre o recurso investido e a
resposta obtida; apresentação das ações
planejadas e aplicadas pela assistência
estudantil; realização de seminário anual; criação
de grupo de trabalho composto por profissionais
da área, docentes e discentes que pudessem
avaliar a política, desde a gestão do recurso,
elaboração do edital e compreensão do processo
de análise social; realização de reuniões
periódicas; avaliação do programa por meio de
consultas públicas à comunidade, bem como a
utilização de outros instrumentos de avaliação
institucional.

Fonte: dados da pesquisa (2018).

Desta forma, objetivando-se valorizar o trabalho já realizado pela instituição bem como
as opiniões emitidas pelos participantes do estudo, sugere-se a organização destas
práticas, as quais poderiam culminar na elaboração de uma normativa institucional.
4.3.4.1 A construção de uma normativa institucional
A formulação de um instrumento que apresente de forma planejada, minuciosa e
detalhada todas as ações a serem executadas torna-se de grande importância neste
processo. Assim, é fundamental que sua elaboração seja realizada por profissionais
da área, tendo em vista seu conhecimento aprofundado da matéria e domínio das
atividades, o que traria maior confiabilidade na definição da sequência das operações,
sua periodicidade, a indicação dos responsáveis pelas ações, dentre outros.
A seguir, elencam-se ações que poderão constar no rol de procedimentos da referida
normativa:
● A realização de reuniões mensais entre a equipe da assistência estudantil, bem
como reuniões entre a CGAE, corpo diretivo e demais profissionais da área;
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● Reuniões periódicas entre a Pró-reitoria de Extensão, assistentes sociais do
Campus e representante da Diretoria de Extensão;
● Frequência dos profissionais da CGAE aos conselhos de classe e orientação
pedagógica aos discentes;
● Contato direto e periódico com os alunos beneficiários, bem como registro destes
acompanhamentos (relação atendimento – êxito /não atendimento – evasão);
● Acompanhamento do desempenho acadêmico dos estudantes beneficiários
(coeficiente de rendimento, número de reprovações, número de faltas, reprovações
por falta, dentre outros índices);
● Realização da sistematização de dados (análise e tratamento dos mesmos, a fim de
que possam ser estabelecidas comparações entre o recurso investido e a resposta
obtida);
● Elaboração de gráficos, tabelas e relatórios;
● Ampliação das discussões sobre o orçamento destinado à assistência estudantil,
bem como sobre a forma como está sendo aplicado;
● Verificação de dados lançados no SIMEC (comparação do número de benefícios
concedidos x lançamento da proposta orçamentária);
● Criação de grupo de trabalho de caráter contínuo, composto por profissionais da
área, docentes e discentes, objetivando-se avaliar o programa, seu alinhamento com
o Decreto e Diretrizes do IF Sudeste – MG;
● Realização de seminário anual sobre a política de assistência estudantil praticada
pela instituição;
● Realização de pesquisas de opinião com discentes matriculados e suas respectivas
famílias, bem como com estudantes egressos, a fim de que se verifiquem pontos
positivos e fragilidades do programa.
Dando sequência, e objetivando-se uma sistematização mais efetiva dos dados, maior
clareza das informações obtidas e uma melhor percepção das ações desenvolvidas
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no âmbito da assistência estudantil do Campus Rio Pomba, sugere-se, ainda, a
implementação de alguns indicadores. Importante mencionar que, conforme
argumenta Paulino (2014), indicadores são instrumentos de grande importância nos
processos de monitoramento e avaliação; evidencia, no entanto, a necessidade de
que sejam considerados, também, registros qualitativos, configurando-se ser a união
destes fatores determinante na consolidação de uma base sólida de conhecimentos
para a instituição. Neste contexto, Bruno e Freitas (2016) mencionam que a opinião
dos beneficiários dos programas de assistência estudantil constitui-se em significativo
instrumento de avaliação, tendo em vista a necessidade de que sejam identificadas
peculiaridades, demandas dos discentes, a fim de que as ações realizadas no âmbito
da assistência estudantil estejam de acordo com suas reais necessidades.
Com relação aos indicadores propostos, ressalta-se que, nas três primeiras
ferramentas, torna-se indispensável a comparação da situação de alunos beneficiários
e não beneficiários, a fim de que sejam verificados os reflexos do programa.
I - Indicador de retenção
Demonstraria o prolongamento do tempo de permanência do estudante na instituição.
II - Indicador de evasão
Demonstraria o número de situações em que o estudante abandonou o curso, não
tendo realizado a renovação da matrícula ou formalizado seu desligamento.
III - Indicador de desempenho acadêmico
Demonstraria a evolução ou queda dos índices de rendimento acadêmico dos
discentes.
IV - Indicador de recurso por beneficiário
Demonstraria o montante de beneficiários do programa, bem como o recurso a eles
disponibilizado, de forma que seja possível a identificação, ao longo do tempo, da
evolução ou queda do número de benefícios concedidos por discente, bem como se
identifiquem as modalidades mais demandadas.
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V - Indicador de prestação de serviços
Demonstraria o quantitativo de atendimentos realizados pela equipe da CGAE (saúde,
psicologia, psicopedagogia, assistência social, dentre outros), de forma que seja
possível a verificação destes números ao longo do tempo.
VI – Indicador de demanda
Demonstraria o número de discentes solicitantes de benefícios, e que preenchem as
características do aluno considerado em vulnerabilidade socioeconômica, mas que
não tenham sido comtemplados com os benefícios em virtude da insuficiência de
recursos.
VII – Indicador de desligamento
Demonstraria o quantitativo de alunos desligados do programa ao longo de
determinado período. Neste caso, julga-se extremamente importante o registro, por
parte dos profissionais da área, a respeito das causas destes acontecimentos.
VIII - Indicador de satisfação dos beneficiários
Demonstraria, por meio da análise de questionários aplicados a beneficiários do
programa, o grau de satisfação dos mesmos, bem como suas opiniões sobre os
serviços prestados.
A tarefa de criação de novos indicadores de monitoramento e avaliação, bem como
sua correta aplicação, poderia ser realizada em conjunto com outros setores do
Campus que detivessem conhecimento para tal. Na prática esta ação poderia
envolver, além da equipe da CGAE, servidores do registro acadêmico (que seriam
capazes de auxiliar no levantamento de dados), servidores da área de tecnologia da
informação (capazes de cooperar com a criação ou suporte adequado à utilização de
sistemas informatizados), bem como profissionais da área de gestão (técnicos e
docentes), os quais contribuiriam significativamente para a elaboração de uma
metodologia de trabalho. A união destes profissionais em prol de um objetivo comum
reforça o pensamento de Lück (2017), quando argumenta que o sucesso de uma
organização está diretamente ligado à mobilização de seus sujeitos. Segundo a
autora, em um processo de gestão participativa, os objetivos institucionais dependem
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diretamente das relações interpessoais estabelecidas, de modo que se busque o
alcance de objetivos educacionais assumidos por todos.
Na presente seção, traçou-se um breve histórico do Campus Rio Pomba, foram
descritas as ações de assistência estudantil por ele atualmente praticadas, bem como
teceram-se considerações a respeito do orçamento institucional, mencionando-se os
valores destinados especificamente à assistência estudantil. Em seguida, discutiu-se
a política de assistência estudantil do Campus Rio Pomba na visão de servidores e
gestores participantes do estudo, analisando-se suas considerações a respeito dos
benefícios concedidos e atividades desenvolvidas, bem como as forças e fragilidades
percebidas no que concerne a esta política, sob a ótica do Decreto n.° 7.234/2010
(PNAES). Por fim, tendo-se observado a não existência de mecanismos formalizados
de monitoramento e avaliação da política de assistência estudantil na instituição,
recomendou-se, considerando-se opiniões e manifestações dos servidores, a
implementação de novas práticas nesta área, bem como o aperfeiçoamento do que já
vem sendo realizado, o que culminou com a proposição de que seja estabelecida uma
normativa institucional que determine procedimentos direcionados ao monitoramento
e avaliação destas ações. Na próxima seção, teceremos as considerações finais do
estudo.
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5 Considerações Finais
Este trabalho teve como objetivo analisar como se configura a política de assistência
estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, identificando seus mecanismos
de monitoramento e avaliação. Apresentaram-se no Referencial Teórico autores,
documentos e legislações que possibilitaram embasamento conceitual, contribuindo,
assim, para que se chegasse aos resultados obtidos.
Complementando-se o estudo, elencaram-se os objetivos específicos da pesquisa. O
primeiro objetivo proposto foi discutir a política de assistência estudantil do IF Sudeste
MG – Campus Rio Pomba, como política pública, identificando-se os benefícios
concedidos, bem como as atividades realizadas.
Percebeu-se no estudo que, de forma geral, os servidores participantes da pesquisa
possuem significativo conhecimento das ações desempenhadas no âmbito da
assistência estudantil. Verificou-se a ênfase atribuída às ações praticadas pela CGAE,
em detrimento de outras ações afirmativas executadas pela instituição. Observou-se,
também, a importância do PNAES para a ampliação e fortalecimento destas ações.
Segundo depoimentos dos respondentes, os benefícios concedidos contribuem para
a manutenção dos estudantes na instituição, no entanto, enfatizou-se que o recurso
disponibilizado ainda é insuficiente para atender a tantas situações de vulnerabilidade.
Neste sentido, foram apontados pelos participantes da pesquisa fatores que poderiam
ser melhorados no que se refere à assistência estudantil do Campus Rio Pomba.
No segundo objetivo foi proposta a identificação das forças e fragilidades desta
política, sob a ótica do Decreto n.° 7.234/10. Pela análise, verificou-se como pontos
favoráveis que grande parte das disposições estabelecidas pela legislação vêm sendo
seguidas, como, por exemplo, os critérios para seleção quando da concessão de
benefícios ofertados pelo Programa de Atendimento aos Estudantes em Baixa
Condição Socioeconômica, conforme editais da CGAE. Percebeu-se, também,
segundo relatos dos respondentes, que as atividades realizadas pela assistência
estudantil do Campus Rio Pomba vêm contribuindo para a promoção das ações
previstas nesta regulamentação.
Identificaram-se, como fragilidades, a insuficiência de recursos e de profissionais da
área, a escassez de dados consolidados que permitam a verificação da redução de
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índices de retenção e evasão, um suporte administrativo defasado, bem como a
existência

de

processos

não

informatizados.

Percebeu-se,

também,

certa

inconsistência quando da articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão no âmbito
hierárquico das ações desempenhadas no Campus Rio Pomba, e que nem todos os
gestores da instituição têm conhecimento sobre a necessidade de que sejam
estabelecidos mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES.
Nota-se, também, que o valor de renda familiar per capita de até um salário mínimo e
meio, previsto no Decreto, não condiz com a realidade de boa parte da comunidade
estudantil, em geral, significativamente mais carente. E, por fim, verificou-se que,
apesar de terem sido elencadas diversas atividades tidas como ações de
monitoramento e avaliação, não se encontra estabelecido um rol de procedimentos
padronizados neste sentido.
O terceiro e último objetivo culminou na recomendação de que seja elaborada uma
normativa institucional, visando o aperfeiçoamento e a proposição de novos
mecanismos de monitoramento e avaliação da política de assistência estudantil do
Campus Rio Pomba. Neste momento foram feitas colocações importantes pelos
participantes da pesquisa, no sentido de que deve haver maior controle de dados e
informações.
É importante enfatizar que este trabalho não teve como intenção avaliar os impactos
gerados pela política de assistência estudantil desenvolvida pela instituição, mas sim
discuti-la, identificando suas forças e fragilidades, bem como propor que ações sejam
instituídas ou aperfeiçoadas no intuito de que se monitore e avalie tais práticas.
Válido ainda evidenciar que um processo de monitoramento e avaliação, para que
seja bem-sucedido, deve ser realizado por profissionais ou equipes capacitadas para
este fim. No entanto, o PNAES não estabelece destinação de recurso específico para
tal atividade, como, por exemplo, a qualificação dos profissionais da instituição.
Ressalta-se que, de acordo com a Lei n.° 8.662/93, a qual dispõe sobre a profissão
de Assistente Social e dá outras providências, é de competência deste profissional a
elaboração, bem como implementação, execução e avaliação de políticas sociais
junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e
organizações populares (Brasil, 1993). No entanto, tendo em vista o volume de
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trabalho atribuído a estes profissionais, bem como seu reduzido número no capital
humano das instituições de ensino, a realização de todas estas atribuições torna-se,
na maioria das vezes, impraticável.
O ideal, a nosso ver, é que este processo de monitoramento e avaliação, após ações
determinadas e metas estabelecidas, seja realizado em articulação com outros
setores da instituição, como o registro acadêmico e o setor de tecnologia da
informação, por exemplo, os quais poderiam auxiliar no levantamento de dados e
criação ou mesmo orientação com relação ao uso de sistemas de informação préexistentes, indispensáveis ao bom andamento destas ações. Neste sentido,
mencionou-se durante o estudo a necessidade de que o SIGAA (Sistema Integrado
de Gestão de Atividades Acadêmicas) esteja em pleno funcionamento.
De fato, este não é um processo simples. Ações básicas de monitoramento e
avaliação já deveriam estar previstas desde a formulação da política, e seu respectivo
desenho. O que se verifica, no entanto, é que mais uma vez políticas públicas são
instituídas e procedimentos são demandados sem que o próprio Governo Federal
subsidie o estabelecimento concreto de tais ações. Neste sentido, as instituições
obrigam-se a trabalhar com os recursos de que dispõem, no intuito de que sejam
atendidas as demandas propostas.
O fato é que, se bem instituídos e aplicados, mecanismos de monitoramento e
avaliação da política de assistência estudantil farão com que dados mais significativos
sejam gerados, de forma que decisões mais efetivas e direcionadas possam ser
tomadas pelos gestores, contribuindo, assim, para que o Programa Nacional de
Assistência Estudantil cumpra, na medida do possível, os objetivos a que se propõe.
Além disso, todas estas questões culminam em um processo mais transparente aos
olhos dos sujeitos, permitindo-se, acima de tudo, que seja realizada a verificação e
controle por parte de toda a sociedade.
5.1 Contribuições e limitações da pesquisa
Esta pesquisa deixa como contribuições informações sobre a política de assistência
estudantil executada no âmbito do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, seu
funcionamento, forças e fragilidades. Apresenta, também, uma breve explanação
sobre o orçamento destinado a este fim, em determinado período de tempo, de forma
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que seja possível um melhor entendimento a respeito da origem e aplicação deste
recurso. O trabalho elenca ações voltadas ao monitoramento e avaliação da política
de assistência estudantil já realizadas na instituição, bem como propõe novas práticas
e o estabelecimento de indicadores, com o intuito de promover o fortalecimento da
política, bem como auxiliar gestores em geral em suas tomadas de decisão.
A limitação encontrada no estudo refere-se à existência de poucos elementos e
procedimentos formalizados no âmbito da política de assistência estudantil
desempenhada na instituição. O levantamento das ações realizadas no intuito de que
se acompanhe e avalie o programa, por exemplo, somente foi possível tendo-se por
base as respostas aos questionários.
5.2 Implicações Gerenciais da pesquisa
Tendo em vista a verificação da não existência de mecanismos formalizados de
monitoramento e avaliação das ações implementadas pela política de assistência
estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, considera-se que os achados
deste estudo poderão contribuir de forma efetiva para uma melhor organização e,
consequentemente, maior controle de dados e informações por parte da instituição.
A combinação de ações já realizadas no intuito de que se monitore e avalie a política,
bem como a proposição de novas práticas, resultou na recomendação de que seja
estabelecida uma normativa institucional que regulamente tais procedimentos, o que
certamente traria benefícios à instituição. Neste contexto, enfatizou-se a relevância da
colaboração de outros setores institucionais, bem como ratificou-se a importância de
que sejam considerados fatores quantitativos e qualitativos no processo de
monitoramento e avaliação.
Evidenciou-se, ainda, que, tão importante quanto a formalização destes mecanismos,
é a determinação de objetivos e metas claras e passíveis de serem atingidas. Somente
assim poderão ser identificadas as ações que vêm gerando resultados positivos, bem
como verificadas novas demandas e necessidades de aprimoramento.
Desta forma, as contribuições gerenciais deste trabalho configuram-se na combinação
de diversos fatores, dentre os quais destacamos a necessidade de que procedimentos
de monitoramento e avaliação da política de assistência estudantil sejam
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formalizados, aliando-se significações quantitativas e qualitativas, a relevância de um
maior envolvimento institucional na organização e desenvolvimento de práticas
relacionadas à assistência estudantil, bem como a importância de que sejam
preestabelecidos objetivos e metas. A união destes fatores certamente proporcionará
uma melhor compreensão da política, bem como de seus resultados, possibilitandose, assim, que decisões mais efetivas sejam tomadas pelos gestores institucionais.
5.3 Trabalhos futuros
Este estudo estimula novas discussões sobre como se configuram as políticas de
assistência estudantil nos Institutos Federais de Educação, as modalidades de
benefícios concedidos, a melhor forma de emprego dos recursos advindos do PNAES,
recursos próprios da instituição, bem como a verificação de cumprimento, ou não, dos
objetivos a que se propõem.
Entre as possibilidades de novos trabalhos, sugerem-se:
- Pesquisas de avaliação da política de assistência estudantil, tendo como base a
visão dos beneficiários; e
- Análise de indicadores específicos a fim de que se verifique, quantitativamente, se a
política vem cumprindo um de seus preceitos, que é a diminuição de índices de
retenção e evasão;
A pesquisa sinaliza que a política de assistência estudantil do IF Sudeste MG –
Campus Rio Pomba de fato contribui para uma melhor qualidade de vida do discente
durante seu período na instituição. Com base nisso, conclui-se que o debate sobre o
assunto seja relevante, tendo em vista que um melhor entendimento da temática
possibilita um gerenciamento e emprego de recursos de forma mais adequada, bem
como mudanças e aperfeiçoamentos necessários à sobrevivência e sucesso de
qualquer política pública.
É importante enfatizar que este estudo não esgota os conteúdos sobre o tema, tendo
em vista que outras ações poderão ser propostas, bem como diferentes indicadores
determinados, de forma que seja possível o estabelecimento de novas metas e a
verificação de seus resultados.
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Apêndices
Apêndice A – Carta de solicitação

Rio Pomba, __ de _______ de 2018.
Prezado (a),
Eu, Gloria Maria Brivio Quintão, sou aluna do Mestrado Profissional em Administração
da Fundação Pedro Leopoldo e estou realizando uma pesquisa intitulada “Avaliação
e monitoramento de políticas públicas de assistência estudantil: um estudo no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus
Rio Pomba”, sob orientação da Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães.
Para enriquecer o trabalho faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto,
gostaria de solicitar sua colaboração, respondendo o questionário anexo.
Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos
que se fizerem necessários através do e-mail gloria.quintao@ifsudestemg.edu.br ou
pelo telefone (32) 99906-5960.
Nomes dos respondentes não serão descritos na pesquisa (apenas nomenclaturas de
cargos comissionados ou efetivos) e dados considerados confidenciais não serão
divulgados.
Atenciosamente,

Gloria Maria Brivio Quintão
Mestranda em Administração
Fundação Pedro Leopoldo
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Apêndice B – Questionário*

Este questionário possui como objetivo colher dados para a pesquisa de Mestrado
intitulada “Avaliação e monitoramento de políticas públicas de assistência estudantil:
um estudo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas Gerais – Campus Rio Pomba.”
1) Nome:
2) Cargo efetivo no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, e respectivo período de
atuação:
3) Cargo de Direção ocupado no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba (relacionado à
assistência estudantil) e respectivo período de atuação:
4) Você tem conhecimento da política de assistência estudantil executada no IF Sudeste
MG – Campus Rio Pomba? Caso positivo, liste os benefícios concedidos, bem como
as atividades realizadas dos quais tem ciência.
5) Como se deu o processo de expansão da política de assistência estudantil do IF
Sudeste MG – Campus Rio Pomba?
6) O processo de expansão da assistência estudantil acompanhou o aumento do número
de discentes do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba?
7) Os benefícios concedidos, por meio da assistência estudantil, são suficientes para
suprir as necessidades dos estudantes?
8) Os benefícios concedidos contribuem para a manutenção dos estudantes na
instituição?
9) Na sua opinião, o que poderia ser melhorado em relação à assistência estudantil?
10) Você tem conhecimento de que o Decreto n.° 7.234/10 dispõe que as IFES devem
estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES?
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11) No IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba existem mecanismos formalizados de
acompanhamento e avaliação da política de assistência estudantil?
12) É realizado o acompanhamento da política de assistência estudantil do IF Sudeste
MG – Campus Rio Pomba? Caso positivo, quais são as ações executadas para este
fim?
13) É realizada a avaliação da política de assistência estudantil do IF Sudeste MG –
Campus Rio Pomba? Caso positivo, quais são as ações executadas?
14) Considerando-se o que dispõe o Decreto n.° 7.234/10 (PNAES), quais são os
principais desafios da gestão para seu integral cumprimento?
15) A política de assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba auxilia
na redução das taxas de retenção e evasão?
16) A política de assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba auxilia
na melhora do desempenho acadêmico dos discentes?
17) Que ações você sugere para que seja realizado o monitoramento da política de
assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba?
18) Que ações você sugere para que seja realizada a avaliação da política de assistência
estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba?
*Instrumento adaptado dos questionamentos que embasaram as entrevistas
semiestruturadas realizadas na dissertação de mestrado intitulada “Proposta para o
monitoramento e avaliação da política de assistência estudantil na Universidade
Federal de Juiz de Fora”, de autoria de Caroline Casagrande Pinto.

Fonte: Pinto, C. C. (2015). Proposta para o monitoramento e avaliação da política de
assistência estudantil na Universidade Federal de Juiz de Fora. (Dissertação de
Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública. Universidade
Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil). Recuperado de
http://www.mestrado.caedufjf.net/proposta-para-o-monitoramento-e-avaliacao-dapolitica-de-assistencia-estudantil-na-universidade-federal-de-juiz-de-fora/.
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Apêndice C – Termo de consentimento livre e esclarecido

Termo de consentimento livre e esclarecido
Título da Dissertação
Avaliação e monitoramento de políticas públicas de assistência estudantil: um
estudo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas
Gerais – Campus Rio Pomba.
Eu, ____________________________________________, aceito livremente
participar como respondente da pesquisa que visa à elaboração da dissertação para
o trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em Administração da Fundação
Pedro Leopoldo, da mestranda Gloria Maria Brivio Quintão, orientada pela Profa. Dra.
Eloísa Helena Rodrigues Guimarães. O objetivo dessa dissertação é analisar como
se configura a política de assistência estudantil do IF Sudeste MG – Campus Rio
Pomba, identificando seus mecanismos de monitoramento e avaliação.
Estou ciente de que trechos extraídos das respostas aos questionários poderão ser
divulgados. No entanto, nomes dos respondentes não serão descritos, preservandose a identificação dos mesmos, de forma a garantir a confidencialidade, privacidade e
anonimato, não correndo riscos de que minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas
contra mim. Estou ciente, contudo, de que nomenclaturas de cargos comissionados
ou efetivos ocupados serão mencionados, bem como período de atuação dos
respondentes nos mesmos, objetivando-se a caracterização e apresentação dos
respondentes da pesquisa.
Estou ciente, também, de que posso me recusar a participar ou retirar-me do projeto,
em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga qualquer punição. Estou ainda
ciente de que, caso haja qualquer reclamação com relação à pesquisadora, posso
entrar em contato com a Fundação Pedro Leopoldo por meio da Coordenação do
Curso de Mestrado (sec.mestrado@fpl.edu.br) ou de sua Ouvidoria
(ouvidoria@fpl.edu.br).
Após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar desta pesquisa.
Local e data:
Assinatura do Respondente

Assinatura da Pesquisadora

Mestranda: Gloria Maria Brivio Quintão - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
E-mail: gloria.quintão@ifsudestemg.edu.br
Orientadora: Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães - MPA/Fundação
Pedro Leopoldo
E-mail: eloisa.guimaraes@fpl.edu.br

