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RESUMO 
 
O objetivo do presente trabalho é apresentar uma experiência do Serviço Social, inserido na 
Política de Educação Superior, em tempos de expansão. As políticas de educação superior 
constituem um capítulo fundamental das políticas sociais globais de um país, em razão de 
definirem uma forma particular de produção e distribuição social do conhecimento, de 
elevação ou restrição dos níveis culturais da população. 
Palavras-chave: Serviço Social, Educação, Assistência. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to present an experience of Social Services, located on the Higher 
Education Policy, in times of expansion. The higher education policies are a fundamental 
aspect of global social policies of a country, because to define a particular form of production 
and distribution of knowledge, lifting or restriction of the cultural level of the population. 
Keywords: Social Services, Education, Welfare. 
 
 

                                                           
1 Graduanda em História , Mestranda em Educação e Assistente Social da Universidade Federal de Sergipe. 
Membro do Grupo de Pesquisa em Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na Política de Educação Superior a assistência estudantil tem como finalidade prover 

os recursos necessários para transposição dos obstáculos e superação dos impedimentos ao 

bom desempenho acadêmico. Assim sendo ela transita em todas as áreas dos direitos 

humanos, compreendendo ações que proporcionem desde as ideais condições de saúde, o 

acesso aos instrumentais pedagógicos necessários à formação profissional, nas mais diferentes 

áreas do conhecimento, o acompanhamento às necessidades educativas especiais, até o 

provimento dos recursos mínimos para a sobrevivência do estudante tais como moradia, 

alimentação, transporte e recursos financeiros. 

 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 

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 necessária 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. 

Para que o estudante possa desenvolver-se em sua plenitude acadêmica, é necessário 

associar à qualidade do ensino ministrado uma política efetiva de investimento em assistência, 

a fim de atender às necessidades básicas de moradia, de alimentação, de saúde, de esporte, de 

cultura, de lazer, de inclusão digital, de transporte, de apoio acadêmico e de outras condições. 

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 
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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.” 

 

I. A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NA MICRO-REGIÃO DO AGRESTE 
SERGIPANO: O CAMPUS PROFESSOR ALBERTO CARVALHO 
 

A demanda da sociedade sergipana em formar profissionais cada vez mais 

qualificados, vem ao longo de 40 anos sendo atendida pela UFS. Na ultima década, consoante 

ao fluxo crescente de alunos do interior do Estado para o Campus São Cristóvão, aliado ao 

sucesso do Programa de Qualificação Docente (PQD)2 organizado em Pólos nas localidades 

mais emergentes apontou a necessidade da criação de novos Campi. 

A administração da UFS apresentou uma proposta ao MEC em 2004, buscando a 

criação de 4 novos Campi nas localidades onde o PQD atua. O primeiro campus a ser 

aprovado foi o da cidade de Itabaiana, nomeado Campus Professor Alberto de Carvalho, de 

acordo com a Resolução Nº 19/2005/CONSU.  

O Campus iniciou suas atividades no dia 14 de agosto de 2006, num prédio cedido do 

CAIC3 pela Secretaria de Estado da Educação de Sergipe tornando-se um marco de 

                                                           
2 - Esse projeto foi implantado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em parceria com a 
Secretaria de Estado da Educação (SEED) e a Fundação de Amparo à Pesquisa em Sergipe (FAPESE). 
O PQD teve como objetivo formar docentes, em exercício, das redes públicas estadual e municipal de 
ensino do interior sergipano, com ofertas de turmas no período de 1997 a 2001.  
3 - Prédio do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente, com o objetivo de efetivar o artigo 277 
da Constituição Federal. O Projeto CAIC foi colocado em prática pelo Governo Itamar Franco, com 
prédios erguidos em estrutura semelhante por todo o país.  
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pioneirismo no processo de expansão do ensino superior público (interiorização), ofertando 

um total de 500 vagas sendo 50 por curso. É regimentalmente classificado como centro, 

dentro da estrutura da Universidade Federal de Sergipe e ad decisões são tomadas pela 

Direção do Campus, Conselho de Centro e Núcleos4. O novo campus possibilitou a ampliação 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão na Região do Agreste, criando 10 cursos de 

graduação compostos por 30 professores com Mestrado e Doutorado, além de 14 funcionários 

técnico-administrativos. E em 2007, registrou 933 discentes matriculados, assim distribuídos: 

 

Curso N° de alunos 

Administração 97 

 Química 89 

 Pedagogia 97 

 Geografia 94 

 Matemática 93 

 Ciências Biológicas 87 

 Ciências Contábeis 96 

 Letras 96 

Sistema de Informações 90 

 Física 94 

Total 933 

Quadro01– Freqüência de alunos do Campus Prof. Alberto Carvalho 
Fonte: Relatório de Gestão, 2007. 

Em Itabaiana, destaca-se também a presença de um Campus Universitário Privado, da 

Universidade Tiradentes5 e Pólos de Ensino Superior a Distância da UNOPAR, da UNITINS 

e da FTC EAD6.  

Quanto ao redimensionamento no número de graduandos no Campus Alberto de 

Carvalho, em agosto de 2007 ocorreu o ingresso de 500 novos alunos oriundos do segundo 

processo seletivo de 2007 e se pode observar uma diminuição do número de candidatos por 

vaga em 2007 em relação a 2006. Essa redução já era esperada, uma vez que o primeiro 

                                                           
4 - Os Núcleos têm o mesmo papel dos Departamentos, em comparação com o Campus de São 
Cristóvão. 
5 - No dia 25 de fevereiro de 2002, a Universidade Tiradentes expandiu suas atividades para o Campus 
Itabaiana, oferecendo os cursos de Letras, Administração e História, o último começou no segundo 
semestre de 2004, com a primeira turma. Os três cursos têm cerca de 350 alunos. Para aprofundamento 
vide http://www.unit.br/universidade_ondeestamos_ITABAIANA.asp. 
6 - Universidade do Norte do Paraná, Universidade do Tocantins e Faculdade de Tecnologia e 
Ciências, respectivamente.  
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concurso vestibular (2006) ocorreu no meio do ano, não coincidindo com o vestibular do 

campus de São Cristóvão. Atualmente conta com 95 professores efetivos e aproximadamente 

2000 alunos.7 

 

II.  SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO  

 

O Setor de Serviço Social do Campus Itabaiana não tem registro de existência  anterior 

ao ano de 2008, sendo a minha inserção a primeira experiência. Denota, neste caso, o caráter 

desafiador para o profissional tanto de sentido de possibilitar demandas inovadoras, quanto o 

crescimento da perspectiva de repensar a prática profissional. Vale mencionar, que o Serviço 

Social nasce na Instituição com a inserção da primeira e única Assistente Social até o 

momento, e que não existem outras experiências registradas. 

 

2.1.  Demandas, atribuições e competências profissionais 

 

O Setor de Serviço Social está localizado no Bloco B do Campus Universitário Prof. 

Alberto Carvalho. 

As atribuições estão relacionadas à prestação de serviços sociais orientando 

indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e 

legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar 

planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, 

educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e 

articular recursos financeiros disponíveis, além de assessorar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

Inicialmente vale ressaltar que o Serviço Social é uma profissão inserida no contexto 

social das relações entre capital x trabalho, e, tem como função precípua promover e 

fortalecer os direitos sociais das classes sociais subalternizadas, incluindo crianças, 

adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, negros, índios, etc. 

Os espaços sócio-ocupacionais que o assistente social se insere estão articulados com 

as políticas sociais de seguridade social (saúde, previdência, assistência social), habitação, 

transporte, segurança, trabalho, justiça, educação, e vão desde hospitais, postos de saúde, 

Centros de Referência da Assistência Social- CRAS, Creches, Fóruns, agências da 

                                                           
7 - Disponível em <http://www.campusitabaiana.ufs.br/>. Acesso em 05 set de 2009. 
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previdência social, secretarias e órgãos públicos, abrigos, prefeituras, ONG’s,  Recursos 

Humanos de empresas, até escolas e Universidades. 

Nas Universidades o Serviço Social têm como potencialidades de atuação as 

demandas que surgem da comunidade universitária, incluindo o público interno e externo aos 

muros dos campi. São instrumentos de intervenção para o Serviço Social, atendimento 

individual, em grupo, projetos, recursos disponíveis na rede de serviços para 

encaminhamentos, palestras, orientações, execução, coordenação e elaboração de programas, 

além de espaço para realização de estágio curricular em Serviço Social. 

No Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, as ações de apoio e Assistência 

estudantil tiveram início com o lançamento do Edital 02/2006 – PROEST – Isenção da Taxa 

de Inscrição para o Processo Seletivo 2006 em 06/02/2006, após esta ação e com o ingresso 

de estudantes que necessitavam de ações direcionadas a moradia e alimentação é que o 

Programa de Residência Universitária - que existe na Universidade Federal de Sergipe desde a 

década de 1970- selecionou, através da Coordenação de Assistência ao Estudante- PROEST, 

os primeiros estudantes para os Núcleos de Residência Universitária Masculino e Feminino 

do campus no ano de 2007.  Em 17 de dezembro de 2007, em virtude da não existência de 

Restaurante Universitário, foi aprovada a Resolução Nº24/2007/CONSU que dispõe sobre o 

Programa Bolsa Alimentação destinado a subsidiar despesas com alimentação de estudantes 

de baixa renda dos Cursos de Graduação da UFS nos campi de Itabaiana e Laranjeiras.  

Ainda em 2009, seguiu para alteração a proposta de modificação do regimento Interno do 

Campus, que, em um de seus aspectos cria a Divisão de Assistência e Apoio ao Estudante. 

 De acordo com Resolução Nº01/2007/CONSU que aprova o Regimento Interno do 

Centro Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Título II, Capítulo II, Art. 16 “ A 

Divisão de Apoio à Assistência Estudantil, é responsável pela execução das atividades 

assistenciais e de orientação aos discentes do Campus Prof. Alberto Carvalho, sob a 

orientação da PROEST – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com as seguintes atribuições: 

I. Contribuir com ações na execução dos Programas de Assistência Estudantil no 

Campus Prof. Alberto Carvalho como Bolsa- Alimentação, Residência 

Universitária, Bolsa-Trabalho, Isenção de taxas do PSS e outros; 

II. Realizar estudos sócio-econômicos demandados pela PROEST junto aos discentes; 

III. Prestar assistência psicossocial e orientação vocacional aos discentes; 

IV. Executar outras atividades de orientação e de integração à comunidade 

universitária; 
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V. Propor e coordenar ações voltadas ao esclarecimento e formação relacionadas a 

problemáticas sociais como DSTs, sexualidade, drogas (lícitas e ilícitas) e outras 

que se façam necessárias considerando o perfil sócio-cultural do corpo discente e 

docente do campus. 

Algumas informações detalhadas sobre o atendimento específico nos aspectos 

voltados à moradia, alimentação, trabalho e lazer, preconizado no Plano Nacional de 

Assistência Estudantil serão descritas abaixo. 

 

 Moradia  

O Programa de Residência Universitária é elemento fundamental no processo de 

permanência de jovens carentes na universidade. É o programa de moradia dos estudantes 

carentes de recursos financeiros da UFS que lhes assegura moradia em ambiente semelhante 

ao familiar, alojamento diferenciado para homens e mulheres bem como condições que 

contribuem para a permanência na Universidade por meio de bolsas (residência e 

alimentação), isenções de taxas e incentivos nos aspectos sócio-politico-educativo no 

ambiente universitário.  

São beneficiados pelo Programa alunos de comprovada insuficiência de recursos 

financeiros procedentes do interior de Sergipe, bem como de outros Estados do Pais, de 

acordo com os seguintes critérios de prioridade:  

• Procedentes do Estado de Sergipe observa-se primeiramente os residentes em cidades 

mais distantes da capital; 

• Que não tenham vínculo empregatício 

• Que seja aluno calouro.  

 Em 2009 o campus conta com cinco núcleos de residência universitária, dois para o sexo 

feminino e três para o sexo masculino totalizando um público de quarenta e um estudantes 

atendidos que possuem moradia originária de municípios como Canindé do São Francisco, 

Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Coronel João Sá - BA, entre outros. 

 

Alimentação 

 

O processo de interiorização da universidade é algo recente que implica a superação 

de alguns desafios. No caso do Campus Prof. Alberto Carvalho a inexistência do Restaurante 

Universitário implica a criação de programas alternativos que possam prover a alimentação 

dos estudantes  carentes , portanto, o Bolsa Alimentação foi instituído com este fim. No 
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Campus de São Cristóvão consiste na isenção da taxa do Restaurante Universitário ao 

estudante regularmente matriculado na UFS de forma a contribuir para a sua permanência na 

Universidade. São beneficiários os alunos cadastrados em Programas Residência e Bolsa 

Trabalho da CODAE. Aqueles não cadastrados podem ter acesso através da avaliação sócio-

econômica (ver atendimento do Plantão Social). No Campus de Itabaiana, consiste na 

concessão de uma bolsa mensal no valor de R$ 80,00 para alunos que comprovem situação de 

carência através da realização do estudo socioeconômico. 

 Em 2009, a cobertura do programa totalizou duzentos e quarenta e oito estudantes que 

recebem auxílio mensal de oitenta reais para suprir as necessidades básicas de alimentação no 

período que estão em aula. 

 

 

Manutenção e Trabalho 

 

Trata-se da distribuição de bolsas aos estudantes carentes de recursos financeiros 

regularmente matriculados na UFS, prestando-lhes complementação financeira ao tempo em 

que possibilita atuar numa linha profissional com carga horária de 20 horas semanais. A 

seleção é feita mediante entrevista e avaliação socioeconômica e o aluno chamado de acordo 

com a disponibilidade de vagas. O termo de compromisso, sem vinculo empregatício, é 

firmado por ambas as partes de acordo com as Normas do Programa. O Programa Bolsa de 

Trabalho atende a um público de dezessete alunos que estão desenvolvendo atividades nos 

setores administrativos do campus, tem por finalidade assistir ao estudante com renda familiar 

per capta comprovadamente baixa, regularmente matriculado nos cursos de graduação da 

Universidade Federal de Sergipe 

 

Lazer 

Em 2009, o Programa de Vivência foi reestruturado pela Coordenação de Assistência 

ao Estudante e pelo Núcleo de Orientação Psicossocial com o intuito de promover atividades 

de integração e lazer aos estudantes residentes universitários. A primeira vivência para os 

residentes atendidos pelo campus aconteceu em agosto de 2009 e teve como roteiro a Serra de 

Itabaiana e a visitação ao Parque dos Falcões, contou com a participação de vinte e cinco 

residentes. 
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Além destas ações existem outros eixos que indiretamente envolvem a elaboração de 

propostas para a melhoria do atendimento ao estudante, como exemplo, o desenvolvimento de 

campanhas educativas como a Campanha Cuidando do Campus cujo objetivo é promover a 

multiplicação de informações sobre a preservação do patrimônio público através de atividades 

de prevenção. 

 Em parceria com equipe multidisciplinar também desenvolvem-se atividades de 

investigação sobre aspectos de evasão acadêmica no campus . 

 

III. DADOS SOBRE COBERTURA DOS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIA 
ESTUDANTIL NO CAMPUS DE ITABAIANA-2008/2009 
 
 

Conforme demonstram os Gráficos 1 e 2, os Programas de Assistência Estudantil  no 

ano de dois mil e oito atenderam a  116 alunos do Campus Prof. Alberto Carvalho. 75 

estavam inseridos no Programa Bolsa Alimentação, 14 no Programa Bolsa de Trabalho e 27 

nas Residências Universitárias. 

 
Gráfico 1- Cobertura em números 2008                     Gráfico 2-Cobertura  em porcentagem 2008 

 

De acordo com gráficos 3 e 4 os Programas de Assistência Estudantil  no ano de dois 

mil e nove atenderam a  248 alunos do Campus Prof. Alberto Carvalho. 190 estavam 

inseridos no Programa Bolsa Alimentação, 17 no Programa Bolsa de Trabalho e 41 nas 

Residências Universitárias o que representa um crescimento de 100% com relação ao ano 

anterior. 
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       Gráfico 3- Cobertura em porcentagem 2009           Gráfico 4- Cobertura em números 2009 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Levando em consideração a experiência apresentada neste trabalho, deve-se levar em 

conta a indissociação do trabalho do serviço social com os desafios vividos pelo conjunto dos 

trabalhadores. Na política de educação, a assistência tem o papel de mobilizar recursos de 

forma a garantir a permanência e o percurso dos estudantes socialmente diferenciados no 

processo de formação profissional, onde alguns desafios são comumente vivenciados pelos 

profissionais imersos na realidade institucional. 

No âmbito do acesso ao ensino superior, a capacidade intelectual e de formação básica 

dos usuários da política de assistência, já foi avaliada e aprovada, assim, deixar de apoiar 

esses alunos de baixa renda seria uma incoerência com os princípios que regem o projeto 

profissional da categoria. 

Assim sendo, a condição sócio-econômica deixaria de ser uma variável negativa ou 

mesmo impeditiva do percurso universitário e, independentes dela, todos os estudantes 

poderiam ter igual acesso ao saber e à produção do conhecimento nas Instituição de Ensino 

Superior. 

Compreender a assistência estudantil como parte da Política Educacional significa 

assegurar um componente mobilizador da educação, cujo acesso pode e deve se estender 

igualmente a todos os segmentos sociais. 
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