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DIMENSÃO INVESTIGATIVA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL: apreensões a partir da 
experiência de supervisão de estágio na política de educação  

 

Flávia Augusta Santos de Melo1 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar pesquisa desenvolvida junto à 
supervisão de estágio no Setor de Assistência Estudantil- SAES no Campus Universitário 
Prof. Alberto Carvalho da Universidade Federal de Sergipe. O processo tem sua origem com 
o reconhecimento da política de Educação- Ensino Superior- como sólo para o 
desenvolvimento da intervenção no programa Bolsa de Trabalho que tem como meta 
auxiliar aos estudantes no processo de permanência na Universidade, nesse sentido 
apresenta-se um perfil do público atendido e suas representações sobre o programa. 
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ABSTRACT: This paper aims to present research developed by the probation supervision in 
the Care Sector SAES Student-Professor at the University Campus. Alberto Carvalho 
Federal University of Sergipe. The process originates with the recognition of the policy of 
Education-Higher Education-like solo for the development of intervention in the Work Grant 
program which aims to assist students in the process of staying at the university, in this 
sense presents a profile of attended public and their representatives about the program. 
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1.ANÁLISE DO PROCESSO DE ESTÁGIO COMO ARTICULADOR DAS DIMENSÕES 
TEÓRICO-METODOLOGICA, TÉCNICO-OPERATIVA E ÉTICO-POLÍTICA. 

 

Trabalhar com as demandas contemporâneas impostas ao Serviço Social, constitui 

muitas vezes tarefa desafiadora, especialmente quando as mesmas se referem a segmentos 

sociais historicamente discriminados e excluídos, entendendo a exclusão não somente dos 

bens materiais, mas de toda riqueza socialmente produzida (saúde, educação, cultura, 

informação etc).  

A relação teoria-prática estabelecida no estágio configura-se através de bases éticas, 

teóricas, e metodológicas compreendendo as mediações do campo de prática, exercitando o 

pensamento e a reflexão como instrumentos que fortalecem a formação profissional. 

O percurso temporal desenvolvido no estágio possibilitou o uso de instrumentos para a 

atuação como reuniões, visitas domiciliares, discussão coletiva com os usuários e 

representantes da instituição, elaboração e execução de projetos, realização de eventos e 

formação de grupo de trabalho, em busca de fortalecer a luta pela concretização de direitos 

dos estudantes na universidade, o princípio da interdisciplinaridade alimentou todo o 

processo, entendendo este, como abertura e diálogo entre diversas áreas do conhecimento 

sobre um objeto específico. 

A supervisão de Estágio Supervisionado em Serviço Social I e II, no âmbito da Política 

de Educação, especificamente no cerne da Educação Superior, possibilitou o contato 

permanente para a descoberta e o despertar de propostas, antes não pensadas 

institucionalmente, seja no entrelace das práticas com os usuários, seja no espaço de 

proposição de técnicas e instrumentos para ressignificar a materialização de alguns 

programas de assistência estudantil, com destaque para o reordenamento de ações 

específicas do Programa Bolsa Trabalho. 

 É necessário destacar, que a práxis pedagógica esteve presente nas experiências de 

supervisão do estágio I e II, por meio da relação mediada pelo entrelace entre teoria e 
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prática, do exercício reflexivo de bases éticas e das orientações que subsidiam o 

fortalecimento da formação profissional.  

 Nessa perspectiva, a pesquisa traçou como objetivo avaliação do programa Bolsa de 

Trabalho e suas contribuições para a permanência no ensino superior, no sentido de 

fundamentar as bases para a elaboração de projeto de intervenção de estágio curricular. Foi 

possível verificar também, o perfil dos alunos atendidos e o impacto da renda obtida por 

meio da bolsa no desenvolvimento das atividades acadêmicas, e o aprendizado técnico-

profissional apreendido pelos graduandos contemplados por essa ação da assistência 

estudantil.  

 

2- ESTÁGIO SUPERVISIONADO: CAMPO DE INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO 

 

Em função da realidade vivenciada no campo de estágio- a partir da supervisão- e 

das observações colhidas das falas dos sujeitos durante os atendimentos no Setor de 

Assistência Estudantil, entre os meses de agosto de 2010 a maio de 2011, houve o 

despertador de alguns pontos atinentes à dinâmica de inserção dos graduandos no 

Programa em tela, que agiam no tensionamento entre o atendimento dos requisitos de 

empregabilidade nos setores requisitantes e a qualificação prévia dos jovens que fazem 

parte do cadastro do Bolsa Trabalho2.   

O Banco de Dados é reeditado anualmente, ao final de cada ano, pelo Serviço 

Social, sendo que a  Bolsa é efetivada mediante a confirmação do setor em que o bolsista 

irá desenvolver suas atividades, consolidada por meio de entrevista com o responsável pela 

Unidade Administrativa (setores diversos da Universidade, como biblioteca, departamentos, 

laboratórios técnicos e de informática, etc). Além disso, é fundamental que o aluno tenha 

disponibilidade para o cumprimento de 20 horas semanais, sem prejudicar o número de 

créditos exigidos pelo Programa de Acompanhamento Acadêmico3, que difere do número 

mínimo de créditos estabelecido no Projeto Pedagógico de cada curso; não receber outro 

                                                           
2
 O Programa Bolsa de Trabalho está inserido entre os programas que fazem parte do Plano Nacional de 

Assistência Estudantil em Instituições de Ensino Superior , onde o estudante desenvolve carga horária específica 
em setores administrativos das instituições, sobre supervisão de um servidor responsável. É regido por resolução 
específica e termo de compromisso. 

3 - Ao aluno contemplado por ações de assistência estudantil é solicitado que o mesmo cumpra uma série de 
deveres para a sua permanência do programa, a saber: aprovação no número de créditos médios exigidos em 
cada semestre para cada curso. A abordagem feita pelo SAES (Setor de Assistência Estudantil) nos anos de 
2010 e 2011, por meio da mediação do Serviço Social e da Pedagogia, se deu no sentido de acompanhamento 
individualizado para compreensão das particularidades de cada caso, e de alerta, no sentido de resgatar as 
condicionalidades previstas na resolução para que o jovem continue no Programa.  
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tipo de benefício remunerado, e/ou normas acadêmicas do DAA4; ser aceito pela unidade 

administrativa que vai recebê-lo, e assinar termo de compromisso. 

O mais inquietante nesse trânsito é a forma como alguns candidatos são 

descartados pelos departamentos, por considerá-los apáticos, sem perfil de comunicação, 

inertes e até mesmo incapazes para o exercício de funções administrativas triviais. Esses 

argumentos são registrados nas devolutivas que os chefes de setores dão ao Serviço 

Social, ao passo em que pedem a indicação de outro nome da lista.  

Cabe ressaltar, que o conflito que particularmente leva o despertar para reflexão 

crítica é o descarte puramente mecânico, resultado de um momento frio e imediatista como 

a entrevista, sem a possibilidade de oportunizar momentos de períodos experimentais ao 

aluno interessado. Nesse ponto, sabe-se que inúmeros fatores podem contribuir para o 

insucesso do candidato, quais sejam: o nervosismo, o medo constante de dar uma resposta 

errada, a abordagem intimidadora do entrevistador, etc. O Serviço Social reflete aqui sob a 

ótica do atendimento ao maior índice de carência do graduando5 e as exigências, cada vez 

mais severas dos setores institucionais que exigem um perfil de bolsista multifacetado, com 

exercício da polivalência.  

Em função do exposto, surgiu a seguinte problematização para projeto de pesquisa: 

como mobilizar os estudantes integrantes do Programa Bolsa de Trabalho e graduandos 

que estão inseridos no cadastro socioeconômico do Sistema de Assistência Estudantil, no 

sentido de apreender as dimensões da Política Nacional de Assistência Estudantil, 

especificamente ao que diz respeito ao mundo do trabalho, à qualificação e formação 

profissional, análise de conjuntura associada à saúde, assistência e previdência, no 

entrelace com a relação capital x trabalho. O objetivo aqui não se reduz puramente em 

despertar expectativas de empregabilidade e sua instrumentalidade, mas sim proporcionar 

uma leitura de mundo epistêmica e crítica da categoria trabalho no público alvo. 

 

3- PROBLEMATIZAÇÃO TEÓRICO-HISTÓRICA DO OBJETO DE INTERVENÇÃO 

 

A missão da universidade cumpre-se à medida que gera, sistematiza e socializa o 

conhecimento e o saber, formando profissionais e cidadãos capazes de contribuir para o 

                                                           
4 - Departamento de Administração Acadêmica da Universidade Federal de Sergipe.  
5 - Ver art 7º, da Resolução 12/2005/CONSU, que regulamenta o programa no âmbito da Universidade Federal 
de Sergipe 
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projeto de uma sociedade justa e igualitária. A universidade é uma expressão da própria 

sociedade brasileira, abrigando também as contradições nela existentes.  

A busca pela redução das desigualdades socioeconômicas faz parte do processo de 

democratização da universidade e da própria sociedade. Esse não se pode efetivar apenas 

no acesso à educação superior gratuita. Torna-se necessário a criação de mecanismos que 

viabilizem a permanência e a conclusão de curso dos que nela ingressam, reduzindo os 

efeitos das desigualdades apresentadas por um conjunto de estudantes provenientes de 

segmentos sociais cada vez mais pauperizados e que apresentam dificuldades concretas de 

prosseguirem sua vida acadêmica com sucesso. 

A Constituição Federal de 1988 consagra a educação como dever do Estado e da 

Família (art. 205, caput) e tem como princípio a igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola (art. 206, I). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 20/12/96, contém 

dispositivos que amparam a assistência estudantil, entre os quais se destaca: "Art. 3º - O 

ensino deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola;...". A LDB,  determina ainda que "a educação deve 

englobar os processos formativos e que o ensino será ministrado com base no princípio da 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais" (Lei n. 9.394, de 

29/12/96, artigo 1º, parágrafos 2º e 3º, inciso XI). 

A Lei 10.861, de 14 de Abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), afirma que a avaliação das instituições de educação superior 

terá por objetivo identificar o perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 

atividades, seus cursos, seus programas, seus projetos e seus setores, considerando as 

diferentes dimensões institucionais, dentre as quais, e em caráter obrigatório, a 

responsabilidade social da instituição com relação à inclusão social e às políticas de 

atendimento a estudantes e egressos (IX dimensão). 

O Decreto 6.096 de 24 de abril de 2007, que institui o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), em seu artigo 1º, afirma 

que esse ”tem por objetivo criar condições para ampliação do acesso e da permanência na 

Educação Superior”. E, em seu artigo 2º, item V, que “o Programa terá as seguintes 

diretrizes, entre outras: ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil.” 

Esses princípios legais sinalizam para a reflexão e à revisão das práticas 

institucionais necessárias. A assistência estudantil deve ser concebida como direito e 

espaço prático de cidadania e de dignidade humana, buscando ações transformadoras no 
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desenvolvimento do trabalho social com seus próprios integrantes, o que irá ter efeito 

educativo e, consequentemente, multiplicador. Nesse contexto, pode-se dizer que, 

genericamente, sem perder de vista as experiências e as iniciativas diferenciadas, a 

assistência deve ser entendida como um espaço de ações educativas e de construção do 

conhecimento e considerada no plano institucional-orçamentário das IFES uma questão de 

investimento para que se garantam recursos para a sua execução. 

É fundamental articular ações ao processo educativo. Para que a universidade 

brasileira forme cidadãos qualificados e comprometidos com a sociedade e com a sua 

transformação, ela deve assumir as questões sociais no seu cotidiano, tornando-se espaço 

de vivência e de cidadania 

 

4.PERFIL DOS ALUNOS ATENDIDOS 

 

  Para caracterizar o público atendido pelo Programa Bolsa de Trabalho do Campus 

Universitário Prof. Alberto Carvalho, foi necessário aplicar instrumento de coleta de dados 

estruturado em forma de questionário, além de ter sido aplicada entrevista que será 

explorada no item 5.2 sobre as percepções do estudante. 

Gráfico 1- Idade 

IDADE
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Dos alunos que participaram da pesquisa e que estão inseridos no Bolsa de 

Trabalho, 50% estão na faixa etária entre 20 e 25 anos de idade, 33% entre 30 e 35 anos de 

idade e os demais( 17%) entre 25 e 30 anos de idade, conforme gráfico 1. 

Gráfico 2- Sexo 
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Quanto ao sexo, o gráfico 2 demonstra que 67% dos estudantes atendidos pelo 

programa são do sexo feminino e 33% do sexo masculino. 

Gráfico 3 - Estado Civil 
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De acordo com o gráfico 3, o estado civil dos estudantes que integram o programa 

bolsa de trabalho é representado por 90% de solteiros e 10% de casados. 

Gráfico 4- Local onde Nasceu 

LOCAL ONDE NASCEU
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 O local de origem dos bolsistas está configurado por 67% que moram em Itabaiana e 

37% são provenientes de outros municípios do estado de Sergipe, como Campo do Brito, 

Ribeirópolis, Malhador, entre outros. 

Gráfico 5– Composição Familiar 
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Quanto a composição familiar, o gráfico 5 mostra que dos estudantes que fizeram 

parte da pesquisa todos  residem com a família, assim 67% possuem o núcleo familiar com 

número entre duas a quatro  pessoas e 33% com quatro a seis pessoas. 

Gráfico 6- Conclusão o Ensino Médio 
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Dado interessante a ser considerado é que dos estudantes que responderam ao 

questionário, 100% estudou em escolas da rede pública, sejam elas estaduais ou 

municipais. 

Gráfico 7- Renda Familiar 
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O critério de carência financeira está estabelecido na resolução que regulamenta o 

programa,e é considerado como critério no processo de seleção. Nesse sentido, a renda 

familiar dos alunos está representada por 50% sobrevivem com renda entre um a dois 

salários mínimos, 33% de três a quatro salários mínimos e 17% até um salário mínimo. 
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5. PERCEPÇÕES DO PROGRAMA SOB A ÓTICA DOS ALUNOS E FAMILIARES 

 

Para a construção deste item foram consideradas as falas dos sujeitos quando da 

realização de entrevista. A entrevista semi-estruturada6 foi utilizada como instrumento de 

coleta de dados por possibilitar uma maior amplitude sobre as temáticas colocadas para 

serem exploradas e foram gravadas, através de um gravador digital, formato MP3, com 

autorização dos entrevistados. Um dos pontos desenvolvidos no roteiro da entrevista foi  

“qual a concepção que eles tinham a respeito do programa Bolsa de Trabalho”. Algumas 

falas afirmam que, 

Pra mim a bolsa de trabalho é uma oportunidade que o estudante tem, os 
estudantes carentes tem pra poder se manter aqui, porque se for pra se manter 
aqui dentro dessa Universidade, pra mim é muito caro, é caro porque eu não tenho 
salário, eu não tenho carteira assinada, então eu preciso de alimentação, eu 
preciso de moradia e tudo isso, e minha mãe mais meu pai não podem me dar, 
então como eu não tenho trabalho e não tenho emprego, esse bolsa trabalho que 
eu estou tendo oportunidade de participar, pra mim é muito importante, porque me 
ajuda a me manter aqui.( Sujeito 1) 

Olhe, pra mim foi de grande ajuda porque na realidade até aqui na Universidade 
mesmo, na parte do estudo, eu não tinha aquela ligação que era uma Universidade 
de verdade, e eu estava me sentindo do ensino médio, escola mesmo.Depois que 
eu comecei a trabalhar foi que eu comecei a ver como é  que realmente funciona a 
Universidade. Nessa parte em ajudou em muito.(Sujeito 2) 

Um meio de sobrevivência na UFS, é onde eu consigo pagar ao ônibus, a 
alimentação, um meio de mim manter aqui na Universidade( Sujeito 3) 

Pra mim está sendo bem muito importante, porque além de eu está sendo 
remunerada, eu estou aprendendo fazer coisas que eu nuca fiz, na parte 
administrativa, fazer coisas que eu não sabia e com o tempo eu sei que vai servir 
para o meu futuro profissional. ( Sujeito 4) 

 

Outro tema explorado diz respeito alterações e/ou possíveis mudanças que 

aconteceram após o ingresso no programa. Algumas verbalizações indicam que, 

Mudou na questão da Universidade, entendeu? O que era a Universidade era uma 
noção diferente.( Sujeito 1) 

Mudou, melhorou bastante graças a Deus, antes eu tava com a média 4.1 e só vivia 
tirando nota vermelha nas provas. Depois que eu comecei a trabalhar no bolsa 
trabalho eu comecei a morar aqui em Itabaiana mesmo e aí a minha vida melhorou, 
porque não tinha que ficar viajando todos os dias, aquele processo de viajar, 
acordar cedo, se alimentar nas pressas; então minha vida melhorou porque eu tive 

                                                           
6 - O roteiro da entrevista foi previamente estabelecido, todavia no transcurso da mesma foram suscitadas 
questões intermediárias importantes, que mereceram atenção, em razão de sua relevância para uma 
compreensão mais abrangente das representações sociais dos entrevistados. 
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mais tempo pra descansar e também eu tive mais tempo pra poder pegar no 
caderno pra estudar e aí graças a Deus, minha média subiu pra 7.5.(Sujeito 2) 

Sim, eu aprendo mais a me relacionar com as pessoas, a ouvir mais as pessoas, 
aprendendo com os meus erros, aprendendo bastante.( Sujeito 3) 

Acho que mudou que além de fazer novas amizades ajudou financeiramente que é 
considerável, acho que foi uma boa ajuda. 

F: E na sua vida acadêmica ajudou, atrapalhou? Você tinha algum problema de 
relacionamento com colegas? 

Não, atrapalhar não, só ajudou. Agora na vida , na questão dos estudos, assim é 
complicado porque a gente tem que saber dividir, hora do trabalho, hora do estudo, 
saber  dividir o tempo; as manhãs que eu estaria estudando eu estou aqui mais aí a 
gente estuda divide o tempo certinho e ta tudo tranqüilo e não atrapalha nem 
nada.(Sujeito 4) 

Sobre a destinação ou o uso do valor recebido mensalmente algumas verbalizações 

afirmam que, 

É como eu disse; Xerox, o que precisa assim, também ajudo a minha família, em 
casa. 

Você dá um valor por mês pra ajudar sua mãe? 

 Não, a gente vai gastando de acordo com a necessidade, por exemplo, esse mês 
eu não gastei muito porque eu to segurando mais pra ir pra viagem de Cuiabá, que 
eu tô precisando.Nesse mês eu só fiz pagar uma parte do mercadinho, e uma parte 
eu guardei que é pra ir pra viagem; mas assim geralmente é nisso, quando minha 
mãe precisa de alguma coisa, ou meu pai, pra colocar na mobilete, pois ele nem 
sempre tem, e também quando eu viajo de Topic e pago passagem.(Sujeito 1) 

Então, como eu sou Adventista do sétimo dia, eu tiro uma parte do valor que é de 
10% do valor que eu ganho, que é o dízimo pra devolver na igreja. 

 Mensal? 

É mensal e também 5% de oferta e aí o que sobra eu pago a minha alimentação, as 
minhas passagens e ajuda pagar no aluguel da República. 

então esse dinheiro, sua esposa te ajuda, seus pais ainda te ajudam ou não? 

 Sim, a minha esposa me ajuda também porque a bolsa trabalho ajuda, mas não é 
suficiente pra tudo isso, então minha esposa me ajuda.(Sujeito 2) 

[...] Xerox, pro meu sustento, pra minhas despesas e também quando eu vejo que 
há necessidade em casa eu ajudo em casa.(Sujeito 4) 

 Sempre desde pequenininha eu sempre ajudei em casa quando eu vendia na feira 
com minha mãe, quando eu trabalhava no comércio a gente somos de família 
simples e ainda tendo irmão pequeno, todos precisavam trabalhar desde pequena. 
E aí o dinheiro eu dividia da seguinte forma; eu reservava um pouquinho para mim 
na Universidade, tinha que pagar a conta do supermercado e a s vezes um gás ou 
alguma coisa que faltava.(Sujeito 6) 

Sobre os projetos de vida e a interiorização da Universidade, os estudantes 

expressam o seguinte, 
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Eu to tentando investir mais no meu futuro, procurar assim fazer concursos, pra ver 
assim se eu consigo dar uma renda melhor aos meus pais. 

Você tem algum projeto de vida?Eu pretendo assim,  ensinar matemática e também 
pretendo fazer outro curso, de psicologia.Outra graduação..É outra graduação, e a 
questão de ajudar meus pais mesmo, pois eles foi quem deu todo o incentivo pra ta 
aqui na universidade, meu irmão que sempre me ajudou no que ele podia. 

Você acha importante a Universidade está aqui em Itabaiana?Com certeza, foi um 
dos motivos pra eu estar aqui na Universidade. 

Se não estivesse aqui seria mais complicado, porque teria a questão de passagem 
e seria um gasto bem maior e a minha família não teria condição. (Sujeito1) 

Pretendo me formar, ser professor de matemática e depois eu pretendo logo em 
seguida, já dar início no mestrado[..] logo que terminar a graduação, começar o 
mestrado e atuar na Universidade. 

O que você acha da Universidade chegar ao interior? 

Ah, eu acho isso um avanço muito grande, porque é muito importante pra o jovem 
hoje em dia, por que nós sabemos que tudo hoje é por meio de concurso e as 
pessoas que não estudam elas ficam pra trás e você sabe que hoje em dia, a gente 
tem que procurar sempre o melhor, então a Universidade é uma proposta que 
realmente ela traz uma luz assim par aos estudantes, pra os jovens em geral pra 
eles poderem trilhar um caminha melhor e ter um futuro melhor.(Sujeito2) 

Eu pretendia seguir assim, na área de professor (estágio), ou nesse setor na parte 
administrativa, eu gostaria de seguir, se não encontrasse na minha área. 

Trabalhar na carreira administrativa? Concurso? É sim concurso público, algum 
estabelecimento aqui. 

Você tem algum projeto de vida ?Cursar a faculdade, terminar, fazer Mestrado no 
mínimo e conseguir uma renda boa, realizar o que eu desejo ajudar a minha família. 

Você gosta do seu curso?Gosto. 

 Seu desempenho é bom? Sim, me considero uma boa aluna. 

Sobre a interiorização da Universidade? Você acha positivo, negativo, o que você 
acha, nesse processo que a Universidade ta passando, chegar aos locais onde 
antes não chegava? 

R: Isso, foi de suma importância. Pois só tina o campus de São Cristóvão, então eu 
digo por experiência própria, pois já havia tentado vários  vestibulares pra lá, a 
concorrência era muito grande, e a Universidade aqui trouxe mais oportunidades, 
assim que eu passei a Universidade daqui começou a funcionar, já poderia ter 
cursado mais foi excelente.(Sujeito4) 

Um projeto de vida construído pra você? Um objetivo, um norte? 

Bom, o meu objetivo é concluir minha graduação, passar em algum concurso, ter 
um emprego fixo, porque aí eu vou poder realizar e ajudar a minha família da forma 
que ela merece. 

E o que você acha da Universidade está hoje aqui em Itabaiana, esse projeto da 
Universidade? 

Está sendo muito importante, porque se não tivesse acontecido essa expansão, 
talvez eu não tivesse conseguido ta fazendo um curso, porque como você deve 
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perceber, se não fosse a expansão seria inviável eu sair daqui pra lá, por mais que 
eu passasse, poderia ir até algum período, mas não chegaria  o ano inteiro. Então 
assim, foi uma coisa muito importante pra mim porque se não tivesse ocorrido a 
expansão, talvez hoje eu não estivesse na Universidade. 

E o seu desempenho acadêmico?Ah! Eu tento assim, ser o máximo que eu posso 
em tudo, estou sempre participando de eventos, eu sei o quanto isso é importante 
para  aminha graduação no futuro e estou sempre tentando me aprimorar, 
desenvolvendo projetos, participando de todos os eventos, principalmente do 
OCMEA. Que é um evento importante que a princípio era complicado, não tinha o 
contato com o público, a gente apenas via a teoria e não colocava em prática. 
Então a partir do projeto, a gente começou a colocar em prática de ensino que a 
gente desenvolvia em cada período, depois disso teve os estágios, muito 
importante. Eu já passei pelo 1º e foi aí que eu descobri que é isso que eu quero e 
estou agora no 2º e espero concluir a minha graduação. 

 Ano que vem?Ano que vem....eu não vou conseguir me formar com a 1ª turma, por 
conta de algumas disciplinas que eu perdi. Só isso.(Sujeito 6) 

 

6.CONSIDERAÇÕES 

 

As percepções dos estudantes sobre o programa Bolsa de Trabalho estão alinhadas 

com os objetivos estabelecidos nas normas regulamentadoras. O perfil destes estudantes 

representa uma amostra do universo de estudantes que estão inseridos no Campus Prof. 

Alberto carvalho até o ano de 2011. Sendo assim, as políticas de assistência estudantil 

precisam integrar a agenda de prioridades estabelecidas pelo Projeto de Expansão e 

interiorização da Universidade. 

O Programa Bolsa de Trabalho, enquanto programa de assistência estudantil que 

tem como propósito contribuir para permanência de alunos carentes no ensino superior, vêm 

se configurando como alternativa fundamental para estudantes da Universidade, 

principalmente no campus Prof. Alberto Carvalho. Os alunos atendidos demonstram em 

suas verbalizações sobre as percepções do programa, que o mesmo contribui de forma 

considerável para a manutenção da vida acadêmica, inclusive contribuindo também como 

ajuda para o núcleo familiar. 

O perfil dos estudantes é caracterizado por alunos de idade entre 20 e 25 anos7, 

solteiros, todos advindos de escola pública, a maioria do sexo feminino, residem com 

famílias que possuem entre dois a quatro membros e sobrevivem com renda entre um a dois 

salários mínimos e que tem interesse em temas de educação, direitos humanos e tecnologia 

da informação. 

                                                           
7 - Em função da maior parte dos usuários do Programa estar entre 20 e 25 anos, portanto na faixa etária jovem, 
priorizaremos a análise dessa categoria juventude, nas dimensões sociais e antropológicas, por considerarmos 
a importância das particularidades subjacentes a esse público. 
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As percepções que os alunos possuem sobre o Bolsa de Trabalho norteiam aspectos 

sobre o acesso ao mesmo com informações divulgadas pelos colegas ou adquiridas através 

de cartazes e edital de seleção; entendem que o programa é uma alternativa de 

permanência na universidade e que contribui para interação com os colegas, professores, 

ambiente de trabalho e melhoria no desempenho acadêmico.Aplicam os recursos da bolsa 

com cópias, livros, alimentação, transporte e até ajuda financeira em casa. Desenvolvem 

atividades administrativas nos ambientes de acordo com a natureza dos mesmos. Em 

alguns, atendem telefones, prestam orientações aos alunos, digitam atas, realizam entrega 

de documentação, arquivamento etc. 

Em suma, o Programa até o momento tem dado conta dos objetivos propostos nos 

documentos que regulamentam a sua implementação na Universidade, sem desconsiderar a 

importância de uma análise mais aprofundada dos seus impactos e rebatimentos na vida 

dos contemplados – objeto de intervenção desse estágio. Nesse horizonte, cabe priorizar o 

entendimento da política de assistência ao estudante no ensino superior como questão de 

direito de cidadania e compromisso institucional. 
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