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RESUMO

O artigo, ora apresentado, versa sobre a análise da suficiência do financiamento da assistência
estudantil na UFS, está sendo extraída do trabalho de conclusão de curso intitulado a suficiência do
financiamento da assistência estudantil na UFS: uma análise das ações da PROEST no período de
2013 a 2015. Nesse sentido, serão relatados aspectos e reflexões acerca dos dados levantados junto a
Pró-reitoria de Assistência Estudantil da universidade. A análise desses dados contou com o auxílio
de uma abordagem teórica do campo da Assistência Estudantil, objetivando situar a suficiência dos
recursos destinados a isso assistência nos critérios de atendimento ao estudante. Para isso a pesquisa
se utilizou de base bibliográfica que subsidiou o tema citado, utilizamos os escritos de Silveira
(2012), Leite (2012), Melo (2013) Nascimento (2014), dentre outro, além de leis e decretos
relacionados. No percurso da construção da obra foi percebido que assistência estudantil da UFS não
acompanhou o processo de expansão universitária na instituição. Assim, não se firmando como
suficiente perante a sua demanda.

Palavras-chave: Recursos financeiros. REUNI. Expansão Universitária.

ABSTRACT

The present article deals with the analysis of the sufficiency of student assistance funding in UFS,
and is taken from the course conclusion work titled The sufficiency of student assistance funding in
UFS: an analysis of PROEST actions in 2013 to 2015. In this sense, aspects and reflections about the
data will be reported together with the Pro-Rector&39;s Office of Student Assistance of the
university. The analysis of these data had the aid of a theoretical approach in the field of Student
Assistance, aiming to place the sufficiency of the resources destined to this assistance in the criteria
of attendance to the student. For that, the research was based on a bibliographic base that subsidized
the mentioned theme, we use the writings of Silveira (2012), Leite (2012), Melo (2013) Nascimento
(2014), among others, besides laws and related decrees. In the course of the construction of the work
it was noticed that UFS student assistance did not follow the process of university expansion in the
institution. Thus, not being established as sufficient in your demand.

Keyword: Financial resources. REUNI. University Expansion.

RESUMEN

The present article deals with the analysis of the sufficiency of student assistance funding in UFS,
and is taken from the course conclusion work titled The sufficiency of student assistance funding in
UFS: an analysis of PROEST actions in 2013 to 2015. In this sense, aspects and reflections about the
data will be reported together with the Pro-Rector&39;s Office of Student Assistance of the
university. The analysis of these data had the aid of a theoretical approach in the field of Student
Assistance, aiming to place the sufficiency of the resources destined to this assistance in the criteria
of attendance to the student. For that, the research was based on a bibliographic base that subsidized
the mentioned theme, we use the writings of Silveira (2012), Leite (2012), Melo (2013) Nascimento
(2014), among others, besides laws and related decrees. In the course of the construction of the work
it was noticed that UFS student assistance did not follow the process of university expansion in the
institution. Thus, not being established as sufficient in your demand.

Palabras-clave: Financial resources. REUNI. University Expansion.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo, versa sobre a análise da suficiência do financiamento da assistência estudantil na
UFS, sendo este extraído do Trabalho de Conclusão de Curso1 (TCC) das autoras deste artigo. O
trabalho teve como título a suficiência do financiamento da assistência estudantil na UFS: uma
análise das ações da PROEST no período de 2013 a 2015. Desse modo, ele faz um recorte da
Política de Educação no contexto neoliberal, perpassando o debate acerca da expansão do ensino
superior na UFS. Nesta perspectiva, evidenciamos os rebatimentos da crise estrutural do capital nas
políticas sociais, principalmente na Política de Educação, quando observados os recursos destinados
a A.E. (Assistência Estudantil) operacionalizada na PROEST/UFS.

Ressalta-se que, para este artigo não foi viável, considerando os limites do mesmo, trazer uma
discussão um pouco mais abrangente de tudo o que foi discutido no Trabalho de Conclusão de
Curso, todavia, a discussão aqui realizada é suficiente em termos de situar o leitor sobre os aspectos
mais relevantes acerca do objeto de estudo supracitado. Logo, neste artigo será feito um recorte da
discussão central que versa sobre a suficiência da Assistência Estudantil, contudo, sem deixar de
atender ao objetivo do mesmo, qual seja, reproduzir, ainda que de forma sistemática, os resultados da
pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso das autoras, uma vez que, acredita-se que através deste
estaremos abrangendo um público maior de leitores, ou seja, estendendo a devolutiva da pesquisa
para a toda a sociedade.

Para tanto, a investigação pautou-se no problema da insuficiência dos recursos financeiros destinados
às ações da assistência estudantil face a expansão universitária na UFS, sobretudo, no que tange aos
auxílios/bolsas e programas ofertados pela PROEST. Neste sentido, as hipóteses definidas no
trabalho geral foram: 1) A adoção das universidades públicas ao REUNI trouxe uma nova roupagem
para as instituições, principalmente, no tocante ao novo perfil de estudantes que adentraram as IFES,
esses trazem consigo demandas referentes à assistência estudantil, devido ao processo de
vulnerabilidade social a que estão condicionados; 2) O financiamento da política de educação, e mais
especificamente do ensino superior, não é compatível com a expansão universitária; 3) A A.E. da
UFS, desenvolvida através das ações da PROEST, no que tange à demanda versus atendimento, não
dispõe de recurso suficiente para atender em sua totalidade a população acadêmica que tem direito e
necessita do acesso a essa política de permanência.

A pesquisa foi realizada no ano de 2016 e teve como objetivo geral: analisar os recursos financeiros
destinados às ações da PROEST, tendo em vista a expansão universitária na UFS, com o intuito de
verificar a suficiência do mesmo. Os objetivos específicos foram: verificar os recursos destinados às
ações da PROEST dentro da lógica de expansão universitária; identificar às ações da assistência
estudantil no âmbito da PROEST e o quantitativo de recursos direcionados a cada uma delas;
analisar a partir da demanda X atendimento, a suficiência do financiamento destinado às ações da
PROEST.

Salienta-se que o interesse/motivação em pesquisar a suficiência do financiamento estudantil esteve
atrelado ao fato de enquanto estudantes advindas do processo de expansão universitária, sobretudo
através das políticas de cotas, termos o conhecimento de que esse processo trouxe para a
universidade um público bastante diverso daquele que se encontrava, entretanto, a expansão não
garantia, no quesito permanência no ambiente acadêmico e escolar, condições necessárias para tal,
sejam elas materiais e/ou simbólicas2. Uma vez que, o público que em agora adentava a universidade
pública compreendia sujeitos oriundos de escolas públicas, autodeclarados negros, pardos e
indígenas, pessoas com deficiências, entre outros. Ou seja, sujeitos que durante anos tiveram o
direito à educação superior dificultado pelo contexto histórico-social construído e reconstruído no
bojo de uma sociedade em que o racismo e o elitismo ainda expressam profundas marcas.

Dentro dessa perspectiva, inicialmente, iremos pontuar o processo de expansão universitária na UFS.

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_suficiencia_do_financiamento_da_assistencia_estudantil_na_ufs_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Sobretudo, destacando a adesão da universidade ao programa de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI) e a Política de Cotas, observado o crescimento discente através de
dados extraídos dos documentos da universidade, principalmente através de análise documental
recolhida na COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/UFS
(COPRO/COGEPLAN/UFS), um dos setores financeiros da UFS. Em seguida, faremos a exposição
da análise feita acerca do Política Nacional de Assistência Estudantil (Decreto nº 7.234/2010),
expondo a multiplicidade das ações na UFS, visando compreender se o financiamento destinado as
ações de permanência de estudantes na universidade, atende ou não à demanda que lhe é apresentada.

Como última seção, destacamos a Assistência Estudantil na UFS trazendo o debate acerca da
demanda versus atendimento. Desse modo, apresentando os alcances dos recursos da Assistência
Estudantil e, consequentemente, as argumentações que alicerçam a conclusão da pesquisa, qual seja,
o financiamento da Assistência Estudantil não acompanhou o processo de expansão universitária na
UFS, caracterizando-se ainda como ineficiente do ponto de vista quantitativo e qualitativo.

METODOLOGIA

Para concretizarmos a pesquisa, partimos do princípio de que a desconstrução da aparência é
fundamental para compreender a realidade em sua totalidade. E a totalidade na teoria social de Marx
é a categoria que funda a realidade. Corroborando com isso, Netto (2011, p. 56) traz que, a totalidade
“não é um ‘todo’ constituído por ‘partes’ funcionalmente integradas. Antes, é uma totalidade
concreta inclusiva e macroscópica, de máxima complexidade, constituída por totalidades de menor
complexidade.” Com base nisso, a pesquisa se desenvolveu na perspectiva de apanhar o fenômeno
em sua totalidade.

A nossa investigação possui a característica de uma pesquisa do tipo documental, uma vez que, a
pesquisa teve como foco central a análise de documentos institucionais, principalmente acerca do
orçamento da Assistência Estudantil, solicitados ao setor financeiro COPRO/COGEPLAN/UFS.
Igualmente, foi através do contato com documentos, artigos, livros, teses e dissertações, disponíveis
sobre a assistência estudantil que analisamos o objeto de estudo. Dessa maneira, fizemos uma leitura
analítico-interpretativa, acompanhada da sistematização por meio de fichas resumo e discussões
entre as autoras, com o objetivo de organizar e sumarizar as informações coletadas nas fontes, de
uma forma que “[...] estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema de pesquisa” (GIL,
2002, p. 78).

A pesquisa teve como paradigma epistemológico o materialismo histórico dialético. A opção por
esse método se deu por compreender que o materialismo “[...] é a ciência filosófica do marxismo que
estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da
prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. ” (TRIVIÑOS, 1987, p. 51). Esse
caminho adotado buscou recusar o método dogmático que desconsidera a mudança dos fenômenos
sociais. Dado que, eles nunca são os mesmos e, nesse sentido, o referencial teórico marxista
possibilita entender a realidade social-econômica-política-cultural como um todo e de maneira
crítica. Por conseguinte, através da leitura interpretativa, foi realizada a análise quali-quantitativa do
objeto de estudo, buscando nas produções bibliográficas as respostas para as nossas indagações
acerca da política de assistência estudantil, tendo como foco a UFS.

Consequentemente, através do estudo de bibliografias que tratam da temática ora apresentada, foi
possível compreender a assistência estudantil e seus desdobramentos. Quais sejam: o Decreto n°
6.096/2007 que institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades (REUNI); a Constituição Federal de 1988; a Lei nº 9.394/1996 que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).
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Por fim, para conhecer a suficiência de recursos destinados a política de assistência estudantil da
universidade, fizemos a verificação do financiamento destinado às ações da PROEST no período de
2013 a 2015, tendo em vista o processo de expansão das universidades, como já o dissemos. A
escolha destes anos, por sua vez, se deu a partir do interesse de comparar a assistência estudantil na
UFS antes e após a aprovação da Resolução nº 11/2014/CONSU que estabeleceu implementação dos
eixos, ainda não existentes, do PNAES na UFS.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao término desta pesquisa, foram levantadas informações inerentes ao reconhecimento das ações de
assistência estudantil da UFS no âmbito do seu financiamento. Assim como, relatou-se os processos
imbuídos na previsão do orçamento do PNAES. Tendo em vista que, tais processos evidenciaram os
“porquês” que justificam a insuficiência dos recursos destinados à assistência universitária ao
estudante.

O desenvolvimento dessa ação possibilitou entender que a política de educação brasileira vem
sofrendo significativas reformas, quando gerenciadas pela lógica dos organismos internacionais, o
Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), estrategicamente, esses
introduzissem nos países periféricos sua lógica de desenvolvimento. Posto que, a orientação visa à
implantação de um conjunto de medidas de restrições orçamentárias nas instituições de ensino, o que
compromete o desenvolvimento das ações de assistência estudantil nas universidades.

Em razão disso, foi possível confirmar a hipótese de que, a reforma do ensino superior se caracteriza
como uma das estratégias do capital e, nesse sentido, impacta não só a qualidade do ensino, como
também na configuração das universidades públicas. Esse processo culminou em transformações no
seio das instituições de ensino, tomando características diferenciadas de acordo com a conjuntura
política e econômica. Desse modo, indicamos que a adoção das universidades públicas ao REUNI
trouxe uma nova roupagem para as instituições, principalmente no tocante ao novo perfil de
estudantes que adentraram as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), estes trazem consigo
demandas referentes à assistência estudantil, devido ao processo de vulnerabilidade social do qual
estão condicionados.

Esta pesquisa parte da concepção de Assistência Estudantil enquanto mecanismo de enfretamento as
dificuldades do trajeto acadêmico dos estudantes provenientes das classes subalternas da população.
Haja vista que estes vivenciam várias expressões da questão social em meio a um contexto de
desemprego e/ou precarização do trabalho, posto que,

[..] essa política é portadora da capacidade de potencializar a promoção
desses estudantes no sentido de viabilizar não apenas o atendimento de suas
necessidades básicas, no decorrer da sua vida acadêmica na educação
superior, mas ao garantir as condições básicas para concluir a educação
superior, com qualidade [...]. (CARVALHO, 2010, p.84).

Não obstante, é sabido que a política de educação vivencia a mesma lógica que as demais políticas
públicas sociais na sociedade vigente. O que não contribui para concretizar a assistência estudantil
nos moldes apontados por Carvalho. Sendo seu maior impedimento à falta de recursos suficientes
para gerir essa ação.

Diante disso, foi possível constatar que a insuficiência de recursos destinados à assistência estudantil
conduz a uma ação focalista dessa política, o que acarreta na sua não concretude enquanto direito
universal. Neste cenário, apontamos para o fato da assistência estudantil se propagar na não absorção
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de todo o quantitativo de alunos requerentes. Nesta perspectiva, afirmamos que, a assistência
estudantil da UFS, desenvolvida através das ações da PROEST, no que tange a demanda versus
atendimento, não dispõe de recurso suficiente para atender em sua totalidade a população acadêmica
que tem direito e necessita do acesso a essa política de permanência estudantil.

O processo de expansão universitária na UFS

No tocante ao processo de expansão universitária das universidades públicas, a realidade da UFS,
assim como os demais, ao aderir ao REUNI em 2007 e a Política de Cotas em 2010, permitiu um
aumento significativo no número de vagas oferecidas pela unidade de ensino. A partir da introdução
destes dois mecanismos, principalmente, do sistema de cotas, desencadeou-se um processo dentro da
universidade que culminou em uma nova maneira de enxergar e gerenciar a instituição.

De certo, as mudanças advindas desse sistema tiveram como consequência a inserção de sujeitos que
durante anos tiveram o direito a educação superior usurpado e dificultado pelo contexto histórico
construído e reconstruído no bojo de uma sociedade, em que o racismo e o elitismo ainda se
evidenciam. No entanto, é necessário ir para além da política de cotas.

Para os alunos cotistas concluir os seus cursos, há que se ultrapassar o caráter
pontual da política de reserva de vagas, tornando-a uma Política Pública de
Estado que englobe apoio acadêmico, auxílio financeiro, apoio psicológico e
infra-estrutura institucional que disponibilize alojamentos, restaurante
universitário, laboratório de informáticas e bibliotecas. (CASTRO, 2009, p.
251-252).

A adesão da UFS aos dois programas citados, permitiu um aumento significativo no número de
vagas oferecidas pela universidade. Assim, para fazer um comparativo da realidade da UFS, nesse
quesito, temos em 2005 a oferta de 2.010 vagas para os cursos de graduação. Em 2007, ano em que a
UFS aderiu ao REUNI, a oferta foi de 4.070. Já em 2010, com a consolidação da expansão e adesão
à política de cotas, esse número aumentou para 4.910.

Logo, é possível perceber um aumento significativo no número de vagas ofertadas pela UFS, o que
demonstra a inserção de novos sujeitos nesse espaço educacional. Este processo acarreta em novas
demandas para a assistência estudantil, visto que, se trata da entrada de alunos oriundos de família
em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Dado que, a ampliação da universidade trouxe
consigo estudantes com perfis demandantes de assistência estudantil. Sendo assim, é propício às
instituições de ensino requererem maiores investimentos nesta área, posto que, são estudantes que
vivenciam várias expressões da questão social, a exemplo do desemprego, precarização do trabalho,
salários rebaixados, situação de pobreza extrema, precarização das condições de vida, dentre outras.

Diante disso, na medida em que a universidade se expande é imprescindível que o financiamento
destinado às ações de assistência estudantil aumente. No entanto, a pesquisa realizada através de
documentos da PROEST/UFS em relação aos recursos financeiros destinados a assistência
estudantil, possibilitou compreender que, mesmo tendo um crescimento significativo de alunos
ingressantes, o orçamento, por sua vez, não acompanhou as necessidades sociais advindas do
processo de expansão universitária.

Indaga-se: diante dessa expansão, como fica o financiamento para a assistência estudantil da UFS
nos anos de 2013 a 2015? Sem dúvida, a expansão da universidade, via mecanismos de acesso
(REUNI e política de cotas), possibilitou, como já mencionado, um crescimento significativo de
estudantes que necessitam de auxílio/ações da A.E. para manter-se e até permanecer no espaço
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universitário.

Por outro lado, se há também um crescimento do financiamento, nada garante que ele acompanhe as
demandas apresentadas. É esse debate que pretendemos realizar a seguir. Nesse sentido, faremos o
acompanhamento da assistência prestada aos estudantes, nos anos que abarcou a nossa pesquisa,
evidentemente, à luz do seu financiamento.

A Política Nacional de Assistência Estudantil: a multiplicidade das ações dessa assistência na
UFS

Sobre a Assistência Estudantil, podemos destacar que a mesma quando introduzida à política de
educação, assume um papel importante e relevante na vida acadêmica dos estudantes. Na medida em
que, através de seus programas e auxílios contribui para minimizar “[...] 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”. (MAGALHÃES, 2012, p.94 apud NASCIMENTO, A. 2014, p. 73).

Desse modo, dentro do contexto do ensino superior, sabe-se que as universidades hoje imprimem as
contradições inerentes à dinâmica da sociedade capitalista. Em decorrência disso, os estudantes
provenientes das camadas populares da sociedade apresentam maiores dificuldades de permanência
nas universidades, nas escolas, seja qual for o espaço educativo. Uma vez que, o processo de
formação educacional se deu na ausência de prioridade do Estado para com a rede pública de ensino,
principalmente, na educação básica.

Diante dessa problemática, uma camada significativa de estudantes que adentram as universidades,
advindos da política de cotas (Lei 12.711/2012), da expansão universitária, necessita de mecanismos
que garantam não só o acesso, mas a permanência no espaço escolar. Em atenção a isso, é essencial
pensar a criação de mecanismos que deem suporte aos estudantes até a conclusão da graduação, dado
que, o direito a educação vai muito além da possibilidade de seu acesso. Esse novo perfil de
estudante tende a apresentar “[...] dificuldades em virtude das precárias condições de vida de suas
famílias de origem, nas quais a pobreza, o desemprego, a violência se apresentam como principais
manifestações da ‘questão social’” (MELO, 2013, p. 24). Esse cenário demonstra que tais estudantes
não têm condições reais e efetivas de permanecerem nas IFES, o que evidencia a necessidade de ser
ter uma política de assistência estudantil que assegure condições mínimas de conclusão do curso.

Em decorrência de lutas traçadas via movimentos sociais, em especial, movimento estudantil, é
assinado, em 2010, o Decreto nº 7.234/2010 que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES), tendo por finalidade expandir as condições de permanência de estudantes no
ensino superior federal, tendo como público prioritário “[...] 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 [...]”. (DECRETO Nº 7.234/2010, art.
5º).

Diante dessa abordagem, é importante compreender que as ações desenvolvidas pela assistência
estudantil objetivam garantir o acesso e a permanência dos estudantes nas IFES. Contudo, é
necessário não perder de vista que uma política de assistência ao estudante não pode se limitar a criar
e executar mecanismos destinados à população de baixa renda; ela deve, também, se preocupar com
princípios de atendimento universal. (LEITE, 2012, p.469).

A A.E. não é um mecanismo que provoca uma mudança estrutural na vida das pessoas que são
atendidas por ela, mas que possibilita através dela acessar outros bens e serviços. Nesse sentido,
Carvalho (2010, p.84) afirma
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[...] a Assistência Estudantil não será capaz de provocar uma mudança
estrutural ou de transformar a realidade dos estudantes que dela necessitam, a
partir do provimento de alguns bens e serviços. No entanto, essa política é
portadora da capacidade de potencializar a promoção desses estudantes no
sentido de viabilizar não apenas o atendimento de suas necessidades básicas,
no decorrer da sua vida acadêmica na educação superior, mas ao garantir as
condições básicas para concluir a educação superior, com qualidade,
possibilita a esses estudantes acessar outros bens e serviços como emprego,
melhor renda, dentre outros, que lhes assegurem mais qualidade de vida.

É importante ressaltar que se a assistência ao estudante se configurasse como uma política
institucional traria ao mesmo, a possibilidade de uma melhoria no atendimento de suas necessidades
quanto à garantia do acesso e permanência. Dessa maneira, se tornaria mais abrangente, favorecendo,
assim, a superação de dificuldades no seu trajeto acadêmico. Assim, corroboramos com Nascimento
C. (2012, p. 149) no tocante as duas faces que possui a assistência estudantil; de inclusão e exclusão.
“Sua face inclusiva se dá por, de fato, atender às necessidades [...] dos estudantes. Por outro lado, ao
estruturar-se por critérios de elegibilidade manifesta sua face de exclusão”.

Diante desses apontamentos, adentramos a A.E. da UFS que operacionalizada através da PROEST, o
órgão que trata diretamente sobre os assuntos referentes à assistência ao estudante na UFS. Sendo o
primeiro programa a ser ofertado, o programa de Residência Universitária (PRU/1971).

Decreto nº 7.234/2010 implementou a partir de 2014 novas bolsas/auxílios para a A.E na UFS.
Sendo: PRU, alimentação, apoio pedagógico, creche, inclusão, manutenção acadêmica, moradia,
transporte, isenção ao restaurante universitário, auxilio cultura e esporte. Tais bolsas/auxílios são
ofertados anualmente, através de editais que estabelecem o número de vagas para cada um deles.
Assim, é importante expor que apear das múltiplas ações a ofertada de vagas não acompanha a
demanda universitária.

Assim, para expor melhor os dados da pesquisa, evidenciamos o número de alunos matriculados em
cursos de graduação na UFS nos anos a que nos propusemos a analisar (2013, 2014 e 2015), a tabela
abaixo discrimina esse processo.

Tabela 1 – Matrículas nos Cursos de Graduação da UFS entre os anos de 2013 a 2015.

Curso Graduação 2013 2014 2015
Cursos 114 113 116
Oferta de Vagas 5.490 5.490 5.720
Matrícula Presencial 24.847 25.144 24.664
Matrícula Semipresencial 4.419 4.601 3.849

Fonte: Elaboração própria. Pesquisa documental conforme Relatórios de Gestão da UFS,
2013/2014/2015.

Para observamos o comparativo, agora vamos expor o quantitativo de vagas da A.E ofertadas nos
anos supracitados.

Tabela 2 – Quantitativo de vagas ofertadas anual para a A.E. da UFS 2013 a 2015.

Vagas 2013 2014 2015
Cursos 283 3.233 2.774

Fonte: Elaboração própria. Pesquisa documental conforme os Editais nº 01/2013/PROEST, nº 01
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e 02/2014/PROEST e nº 01/2015/PROEST. Em 2013 somente foram ofertadas vagas apara o
PRU e Bolsa Trabalho.

Diante desse cenário temos que o quantitativo de alunos que adentram a universidade é superior em
relação ao número de vagas ofertadas para a A.E. Feitas essas abordagens, iremos analisar no item a
seguir a suficiência do financiamento destinado a A.E. executada pela PROEST/UFS, no que
concerne à demanda versus o atendimento.

Financiamento da Assistência Estudantil na UFS: demanda versus atendimento

O financiamento destinado às políticas sociais, não é prioridade. Tendo em vista que, os recursos da
União, arrecadados através de impostos têm como maior finalidade, pagar os juros e amortização da
dívida pública no país. Esta é responsável pelo gasto de quase metade da arrecadação.

Em meio a isto, temos a Política de Educação, que vem tendo seus investimentos cortados, ano a
ano, mesmo tendo rubrica específica para seus gastos. Assim, como as demais políticas sociais, a
Política de Educação também é afetada pelo desmonte estrutural que as políticas de caráter social
sofrem nas determinações do sistema capitalista. A política de educação é uma das poucas iniciativas
que tem seu financiamento planejado dentro de uma ótica orçamentária que prevê os gastos mínimos
para a sua manutenção, no entanto, obrigatórios e alicerçados em leis que exprimem a importância
desta política. Como aborda Salvador (2012, p. 17).

A política de educação é uma das únicas políticas sociais executadas no
orçamento fiscal da União, como recursos vinculados e de gastos
obrigatórios, o que vem garantido uma relativa estabilidade nas fontes
orçamentárias ao longo dos anos. Como lembrado por Castro (2004), o
financiamento público da educação no Brasil foi consolidado na CF de1988 e
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que atribuíram à
União, aos estados, ao DF e aos municípios a responsabilidade pela
administração do sistema educacional brasileiro, consagrando a existência de
três sistemas de ensinos público, tendo como fundamento o regime de
colaboração entre essas instâncias federadas.

Como aponta Salvador, a obrigatoriedade no direcionamento dos recursos para a educação se dá pela
importância que a mesma, enquanto direito social, permite mudanças estruturais na vida dos
indivíduos, em meio a uma sociedade permeada pela competitividade. Como aponta Pacheco (2009,
p. 80 apud SILVEIRA, 2012, p. 48).

Todos os direitos sociais indicados no texto constitucional são fundamentais
para que chegue à igualdade, mas de todos eles, a educação, nesse aspecto,
merece uma atenção especial por tratar-se de uma garantia indispensável para
o crescimento intelectual e pessoal do cidadão, condições inescapáveis para
que alguém obtenha igualdade de condições em um mundo de competição.

Em meio a tais desdobramentos, temos a assistência prestada ao estudante de ensino superior
público. Este, não diferente dos demais indivíduos economicamente desprivilegiados, necessita de
mecanismos de acesso e permanência à educação. Tendo em vista que, somente o acesso pelas vias
gratuitas à universidade não é sinônimo de condições de qualidade para que esses jovens
permaneçam e concluam a graduação. Desse modo, é necessário que se criem políticas que permitam
o acesso e permanência ao ensino superior. Com isso, corroboramos com a visão de Silveira (2012,
p. 48), quando a mesma traz que,

[...] o direito à educação não se pode efetivar apenas na ampliação das
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possibilidades de acesso. Torna-se imprescindível a criação de mecanismos
que viabilizem a permanência e a conclusão dos cursos daqueles que
ingressam nas instituições educacionais, em seus diferentes níveis de ensino.

Tendo em vista que a A.E. está ligada a política de educação, enquanto mecanismo de atendimento
as necessidades do público vulnerabilizado que acessa o ensino superior, sinalizamos que diferente
do financiamento obrigatório para a educação, tal obrigatoriedade não se evidencia na execução da
política de assistência ao estudante. Nesta, não há rubricas específicas que dão estabilidade aos
gastos com suas ações.

O orçamento público não se limita a uma peça técnica e formal ou a um
instrumento de planejamento, ele é, desde suas origens, uma peça de cunho
político. No orçamento é que são definidas as prioridades de aplicação dos
recursos públicos e a composição das receitas, ou seja, sobre quem vai recair
o peso do financiamento tributário. Não se trata de uma escolha somente
econômica, mas principalmente resultado de opções políticas, refletindo a
correlação de forças sociais presente na sociedade. (SALVADOR, 2012, p.
19).

Tal fato se reflete na diversidade exposta no financiamento destinado a execução das ações de
Assistência Estudantil da PROEST/UFS entre os anos de 2013 a 2015. Como elucida a tabela (3) a
seguir que mostra por ano os recursos orçamentários destinados às ações de assistência ao estudante
de graduação da UFS, bem como, a previsão das bolsas a serem pagas, a oferta de bolsas pela
PROEST, o número de alunos matriculados nos cursos de graduação presencial e o número de vagas
ofertadas por ano.

Tabela 3 – Financiamento das ações da PROEST/UFS nos anos de 2013, 2014 e 2015.

Ano Orçamento da A.E
Previsão
de Bolsas

Bolsas
ofertadas
PROEST

Alunos
matriculados

Vaga
ofertada

Previsto Pago Total Por Ano

2013 14.169.885,00 12.286.100,75 3.036 283 24.819 5.490

2014 17.774.271,00 15.410.873,66 2.300 3.233 25.144 5.490

2015 29.072.616,00 17.541.338,00 4.274 2.774 24.664 5.720

Fonte: Elaboração própria. Pesquisa documental conforme Relatório de Gestão e Prestação de
Contas da UFS, 2015/COPRO-COGEPLAN/Editais PROEST 2013, 2014 e 2015. A previsão feita
para o ano de 2014 em bolsas a serem pagas (2.300), não evidenciou as bolsas previstas para serem
ofertadas através da introdução dos eixos do PNAES neste ano. O que explica o número elevado
(3.233) de bolsas ofertadas via edital de seleção da PROEST. Entretanto, o orçamento planejado
suprir a ofertada.

A tabela (3) demonstra um descompasso entre a expansão universitária através do REUNI e a
Política de cotas, pois deixa explicito o aumento significativo da demanda universitárias em
detrimento da oferta de A. E., essa, através dos números apresenta sua capacidade quantitativa
inferior.

Feita essa discussão, a tabela (3) evidencia os valores previstos e pagos nos anos de 2013, 2014 e
2015 para as ações de assistência ao estudante de graduação. Neles verifica-se que em 2015 o valor
previsto foi superior aos anos anteriores. Entretanto, o valor pago para esse ano (R$ 17.541.338,00)
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esteve próximo ao que foi pago em 2014 (R$ 15.410.873,66) que teve sua previsão orçada em (R$
17.774.271,00), ou seja, um déficit de R$ 11.298.345,00.

Desse modo, vê-se que no ano que mais teve investimentos financeiros, 2015, o saldo deficitário foi
maior (R$11.531.278,00) em comparação aos outros anos que somados não chegam à metade desse
valor (R$ 4.247.181,59). Em relação a 2013 o valor de previsão foi de R$ 14.169.885,00, muito
inferior a 2015, todavia, em 2013 ainda não se concretizava a Assistência Estudantil preconizada
pelo PNAES.

De certo, em relação ao seu financiamento a A.E na UFS teve avanços se comparada aos anos
anteriores a 2014. Principalmente, por conta do processo de expansão ocorrido na universidade, que
demandou a introdução das ações estabelecidas pelo PNAES, a partir de 2014. O que contribuiu para
o atendimento das demandas apresentadas pelos estudantes em suas diversas particularidades e
necessidades. Mas, a expansão diversificada dos auxílios não garantiu, como já expusemos, o
atendimento a todos os estudantes que requisitaram por essa assistência.

Nesse sentido, as bolsas/auxílios que são destinadas aos estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica mostram-se insuficientes do ponto de vista do atendimento as demandas que são
apresentadas a PROEST, uma vez que, o número de vagas ofertadas é inferior ao número de
estudantes demandantes que anualmente chegam a UFS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término deste estudo, que teve como objetivo expor os resultados do trabalho de conclusão de
curso inicialmente, citado. Esperamos ter contribuído para compreensão acerca das informações
inerentes ao reconhecimento das ações de A. E. da UFS, no âmbito do seu financiamento. Assim
como, divulgar os processos relacionados a demanda estudantil versus o financiamento. Tendo em
vista que, esses resultados evidenciam os ‘porquês’ que justificam a insuficiência dos recursos
destinados à assistência ao estudante.

Desse modo, apontamos que a pesquisa feita está longe de seu esgotamento principalmente, dado o
contexto atual acerca da operacionalização da A.E. no governo vigente (2019). A conjuntura política
e econômica presente, nos traz importantes chamamentos para a continuidade desse estudo,
sobretudo, em relação ao contingenciamento e cortes cada vez mais crescente que incidem sobre a
Política de Educação.

Logo, é pertinente expos que os Relatórios de Prestação de Contas da UFS referentes ao ano de
2018, apresentou que a universidade ofertou 5.720 para novos alunos. Algo que não diferente dos
anos aqui citados, anteriormente. No entanto, o mesmo relatório traz que a previsão orçamentaria
para A.E. foi de 29.069.241,00, deste, o valor pago foi de 25.849.143,96. Ou seja, as previsões feitas
pela a universidade continuam não se concretizando na prática com a efetivação e atendimento de
suas demandas. Não podendo deixar de destacar aqui, a sucessivas tentativas governamental em
continuar sucateando a Educação Pública e consequentemente, as políticas inerentes a ela.

Assim, consideramos a necessidade de continuarmos compreendendo a realidade frente aos desafios
para efetivar da A.E. em sua totalidade. Corroborando, na busca para que caminhos da A.E. se
configurem na perspectiva de tornar-se uma política social com o objetivo de alcançar as previsões
orçamentárias estabelecidas, e que a mesma tenha a abrangência e eficiência que lhe é demandada.
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