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Resumo: O presente artigo objetiva traçar um perfil dos estudantes que solicitaram os auxílios do Programa de

Assistência e Acompanhamento ao Educando PRAAE no ano de 2015 no Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Sergipe/IFS - Campus Estância, buscando conhecer quais os discentes que compõem este

universo. O trabalho esta dividido da seguinte forma: uma breve consideração sobre a Assistência Estudantil; a

Assistência Estudantil no IFS e a oferta no Campus Estância; em seguida apresenta-se o perfil dos estudantes

contemplados nos referidos editais; e por fim tece algumas considerações finais. Palavras-chave: Assistência

Estudantil, PRAAE, IFS. Abstract: This article aims to draw a profile of the students who have requested the aid

of the program of assistance and accompaniment to Educating PRAAE in the year 2015 at Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe/IFS-Campus Office, seeking to know what the students that make up

this universe. The work is divided as follows: a brief account about the Student Assistance; Student assistance in

the IFS and the offer on Campus Office; then presents the profile of the students included in these notices; and

finally weaving some final considerations. Keywords: Student Assistance, PRAAE, IFS.

Introdução O presente artigo objetiva traçar um perfil dos estudantes que solicitaram os auxílios do Programa

de Assistência e Acompanhamento ao Educando PRAAE no ano de 2015 no Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia de Sergipe/IFS - Campus Estância, buscando conhecer quais os discentes que compõem este

universo. O PRAAE é um programa institucional da Assistência Estudantil composto por Projetos, Linhas de Ações

e Serviços, sendo destinado a atender os estudantes regularmente matriculados e os estudantes que estejam em

mobilidade nacional e internacional[i]. No presente estudo o recorte é feito abrangendo os estudantes que

solicitaram auxílios nas Linhas de Ações de vulnerabilidade socioeconômica, através de editais de Atualização e

Cadastramento no PRAAE durante o ano de 2015. Os dados foram tabulados a partir dos dados disponíveis no

sistema online PRAAE, compreendendo os estudantes que foram inseridos nos auxílios, num total de 120 (cento e
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vinte) estudantes contemplados. A Atualização é destinada a estudantes já cadastrados nas Linhas de Ações de

vulnerabilidade socioeconômica do PRAAE anos anteriores e o Cadastramento é destinado aos estudantes que

ainda não são cadastrados nas Linhas de Ações de vulnerabilidade socioeconômica do programa. O artigo está

assim dividido: primeiramente faz-se uma breve consideração sobre a Assistência Estudantil; depois aborda a

Assistência Estudantil no IFS e a oferta no Campus Estância; em seguida apresenta-se o perfil dos estudantes

contemplados nos referidos editais; por fim tece algumas considerações finais. Assistência Estudantil: breve

consideração A Assistência Estudantil será discutida a luz dos mecanismos legais que garantem aos estudantes

brasileiros condições de acesso, permanência e êxito no seu percurso escolar. No entanto, é evidente que num

país com grande dimensão de desigualdade social, como o Brasil, esta garantia fica restrita a poucas pessoas,

inclusive dentro das próprias instituições. É interessante entender a desigualdade do país a luz das pontuações

de Magalhães (2012, p. 88) ao afirma que,

A desigualdade, enquanto condição estruturante da formação histórica da sociedade

brasileira, não se restringe à imensa pobreza econômica que atinge um enorme

contingente de brasileiros. Parte-se do entendimento de que a desigualdade se reflete

tanto na forma de distribuição da renda como nas formas de acesso aos bens socialmente

produzidos e aos direitos formalmente garantidos. Magalhães (2012, p. 90) apresenta

conclusões relevantes em seu trabalho ao afirmar a partir de outros estudos e pesquisas

que a desigualdade social no Brasil “não está presente apenas nos níveis de renda, pois,

embora a pobreza seja sua face mais visível, outros determinantes levam a que se

mantenham os índices de desigualdade, mesmo quando há um aumento efetivo da renda”.

É envolto nestas contradições que a assistência estudantil se encontra. Assim, sabe-se que

a garantia da assistência estudantil passa por um percurso histórico, sendo que a mesma

vem se materializando com política recentemente. Em relação à garantia do direito a

assistência estudantil um dos marcos é a Constituição Federal de 1988 que estabelece em

seu art. 206, que o ensino deverá ser ministrado com base em alguns princípios, entre eles

o da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988).

Esta ideia é reforçada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1993),

este mecanismo garante nos Arts. 2° e 3°, dos Princípios e Fins da Educação Nacional que:

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
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II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e

o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VII - valorização do profissional da educação escolar;

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos

sistemas de ensino;

IX - garantia de padrão de qualidade;

X - valorização da experiência extra-escolar;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. No entanto,

apesar deste reconhecimento legal afirma-se que o simples acesso à Política de Educação

não garante a efetiva democratização do ensino. No que toca sobre a assistência estudantil

a normatização nacional só acontece em 2010 através do Programa Nacional de

Assistência Estudantil/PNAES através de um decreto, apesar de que desde 2007 já havia

sido formulado o Plano Nacional de Assistência Estudantil. É necessário pontuar o papel

histórico desempenhando pelo Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e

Estudantis/FONAPRACE no âmbito das Universidades. O PNAES foi criado com o objetivo

de “garantir mecanismos de assistência ao estudante da rede federal de educação, tendo

como alvo a garantia da permanência no curso” (FELIPPE, 2016, p. 129). No entanto,

tem-se ciência que as instituições federais de ensino já desenvolviam ações de assistência

estudantil, dentro de suas possibilidades e sem uma devida normatização nacional. Deste

modo o PNAES (BRASIL, 2010) tem uma significativa importância porque traça linhas

gerais de atuação, pontua como objetivos da assistência estudantil em seu Art. 2º:

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

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/o_perfil_dos_estudantes_do_praae_a_realidade_do_ifs_campus_estanc.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.3-15,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. O PNAES (BRASIL, 2010)

estabelece em seu Art. 4º que as ações de assistência estudantil serão executadas por

instituições federais de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação,

Ciência e Tecnologia, conforme descrito abaixo:

Art. 4º que 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. Corroboramos com Nascimento (2012, p.155)

quando pontua que o PNAES é um referencial legal importante, pois,

Abriu espaço para a construção de políticas estudantis consoantes às particularidades

educacionais das instituições de ensino superior e que estivessem comprometidas com as

necessidades estudantis. Além disso, pôs em pauta a necessidade do amadurecimento de

questões conceituais e operacionais que contribuíssem para o redirecionamento de tais

políticas. Alves (2011) contribui para o debate da assistência estudantil quando afirma

que.

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. Conforme pontua o FONAPRACE (2011, p.

63) a Política de Assistência Estudantil é constituída através de

Um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações para 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 (FONAPRACE, 2011, p. 63). Contudo,

assegura-se que a Política de Assistência Estudantil tem um grande desafio e ainda precisa
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avançar muito para possibilitar uma assistência qualificada, a mesma encontra diversas

dificuldades como: orçamento insuficiente para atender a demanda, falta de equipe

técnica, falta de estrutura nas instituições, dentre outras. Estes aspectos são importantes e

refletem na precarização da oferta e qualidade desta política no âmbito das instituições.

Deste modo ao discutir estas questões é necessário pontuar da triste realidade brasileira,

emersa na desigualdade social que reflete no acesso a educação e a garantia de condições

de permanência e êxito escolar. Este debate é importante ser apropriados pela assistência

estudantil na elaboração de suas ações e projetos, pois, grande parte da população

vivencia em seu cotidiano segregação e condições de precariedade de suas vidas. Assim

visualiza-se que.

Há um enorme contingente de jovens que não tem oportunidade de educação, de cultura,

de lazer e condições mínimas de moradia e de saúde. Nesse sentido, entendemos como

fundamental o conhecimento e a análise, por parte dos profissionais ligados à assistência

estudantil e das instâncias de decisão das universidades, das diversas determinações que

compõem a desigualdade social (MAGALHÃES, 2012, p. 94-95) É importante conforme

Magalhães (2012, p. 96) considerar que a assistência estudantil na universidade pública,

contexto que se espraia também para os Institutos.

Deve se tornar uma política institucional que ultrapasse a existência apenas de programas

de repasse financeiro, mas que possam ser pensadas ações para o atendimento dos

estudantes em seus diversos aspectos e necessidades de modo que sejam oferecidas

condições para transpor e superar possíveis obstáculos e dificuldades no seu trajeto

acadêmico. Esta política tem uma forte relação com a Política Pública de Assistência Social,

carregando fortes marcas que também está impregnada na Assistência, qual seja o caráter

de política seletiva, focalizada e residual, reflexo das políticas sociais que são ofertadas

para as classes menos favorecida deste país. Sabe-se que a Assistência Estudantil atende

os estudantes menos favorecidos que consegue ingressar nas Instituições Federais de

Educação, neste sentido que é relevante conhecer quem são estes estudantes que estão

no âmbito do IFS – Campus Estância e acessam os auxílios do PRAAE. Assistência

Estudantil no IFS e a oferta no Campus Estância O IFS atualmente é composto por 09

(nove) Campi[ii] e uma Reitoria. No organograma da instituição os setores ligados a

Assistência Estudantil estão assim distribuídos, na Reitoria a Diretoria de Assistência

Estudantil – DIAE e nos diversos Campi, as Coordenações de Assistência Estudantil –

COAEs. O PRAAE é o programa que aglutina atualmente todas as ações da Assistência

Estudantil no IFS, o mesmo é composto por Projetos, Linhas de Ações que aglutina auxílios

financeiros e bolsas que dependem da situação de vulnerabilidade e auxílios financeiros e
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bolsas que independem da situação de vulnerabilidade, e serviços. Nas Linhas de Ações

que aglutina auxílios financeiros e bolsas que dependem da situação de vulnerabilidade

estão: Auxílio Permanência Estudantil; Auxílio aos Estudantes de Educação de Jovens e

Adultos – PROEJA; Auxílio Material e Fardamento; Auxílio Residência; e Bolsa Trainee. Nas

Linhas de Ações que aglutina auxílios financeiros e bolsas que independem da situação de

vulnerabilidade estão: Bolsa Monitoria de Nível Médio e Superior; Bolsa Partilhando

Saberes; Auxílio para Participação em Eventos; Bolsa Arte, Cultura e Desporto; Bolsa de

Incentivo ao Êxito Acadêmico; e Bolsa de Mobilidade Nacional e Internacional. Os Projetos

são: Projeto Psicopedagógico e Social; Projeto Educação e Meio Ambiente; Projeto

Educação, Saúde e Cidadania; Projeto Partilhando Saberes; e Projeto Jornada de

Assistência Estudantil. Os serviços do PRAEE são: Alojamento Estudantil; Refeitório e

Seguro Escolar. É importante destacar que no âmbito do IFS ainda não foi elaborada a

Política Institucional de Assistência Estudantil, já ocorreu algumas discussão mais a mesma

não saiu da idealização, o que acaba fragmentando as ações. No entanto, existe uma

gama de ações desenvolvidas que presta uma assistência a seus estudantes. Quanto aos

profissionais que compõem atualmente as equipes da COAE, considera que ainda é uma

equipe restrita, em sua maioria é composto somente por assistentes sociais, psicólogos e

coordenadores[iii], alguns Campi conta com técnicos administrativos ou terceirizados. No

Campus Estância a equipe da COAE é composta por uma assistente social, uma psicóloga,

a coordenadora e dois terceirizados que dá apoio a coordenação. Atualmente o Campus

oferta curso de diversas modalidades, dentre elas, Ensino Médio Subsequente, Ensino

Médio Integrado, Superior, Profuncionário e Semipresencial (EAD), o que reflete um

público muito diverso. O referido Campus em consonância com as ações da DIAE e as

regulamentações internas vem ofertando as seguintes ações: O Programa de Assistência

ao Estudante – PAE que aglutina ações socioeducativas e de fomento a cidadania, bem

como o acompanhamento psicossocial (Plantão Psicossocial); o Seguro Escolar (para todos

os matriculados); Nas Linhas de Ações que aglutina auxílios financeiros e bolsas que

independem da situação de vulnerabilidade, oferta Bolsa Monitoria de Nível Médio e Auxílio

para Participação em Eventos; Nas Linhas de Ações que aglutina auxílios financeiros e

bolsas que dependem da situação de vulnerabilidade oferta: Auxílio Permanência

Estudantil, Auxílio Material e Fardamento, e Auxílio Residência; Outra ação desenvolvida é

a Jornada de Assistência Estudantil. O PRAAE tem como base legal as seguintes

Legislações: a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional - LDB; e o Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010 que dispõe sobre o

Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES e as Resoluções do Conselho

Superior do IFS Nº 45/2015 e Nº 51/2015[iv] e Portaria Nº 1.421/2015[v]. Estes são os
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aparatos legais que respaldam o desenvolvimento das ações do PRAAE no Campus

Estância. O perfil dos estudantes do PRAAE: a realidade do IFS - Campus Estância

Neste item procura-se conhecer quem são estes estudantes que recebem os auxílios do

PRAAE. O universo pesquisado é composto por 120 (Cento e vinte) discentes que foram

contemplados com auxílios em 2015 nos processos de Atualização e Cadastramento. Na

Atualização foi 52 (cinqüenta e dois) estudantes e no Cadastramento 68 (sessenta e oito).

A seleção destes é feita pelo Serviço Social por meio de estudo socioeconômico para

identificar a vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social é percebida como ausência ou

privação de um ou mais fatores que envolvem as necessidades básicas de bem-estar

social. O perfil dos estudantes será traçado a partir dos seguintes dados: sexo, idade,

estado civil, curso que frequenta, situação de trabalho, números de componentes

familiares, renda familiar, renda per capita, família chefiada por mulheres, Bolsa Família,

cidade de residência, zona de residência. Abaixo se apresenta a divisão por sexo. A partir

do quadro 1 visualiza-se que a maioria dos estudantes contemplados é do sexo feminino,

apresentando o seguinte dados: 75 (sessenta e cinco) do sexo feminino e 45 (quarenta e

cinco) do sexo masculino. Quadro 1 – Sexo
Sexo Quantitativos
Feminino 75
Masculino 45
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. A seguir, o quadro 2

apresenta a idade dos estudantes pesquisados, assim constatar-se uma diversidade e uma

boa distribuição nas faixas etárias definidas. Percebe-se que a maioria dos estudantes 90

(noventa) tem até 25 anos, isto, é um reflexo das ofertas dos cursos no Campus, pois,

tem-se a ofertado de cursos na modalidade integrada (ensino médio associado com o

curso técnico), em sua maioria são adolescentes, na modalidade subseqüente (curso

técnico) e superior que absorvem um grande número de jovens. Destes discentes 40

(quarenta) são adolescentes. Quadro 2 - Idade
Idade Quantitativo
De 16 a18 anos 40
De 18 a 25 anos 50
Acima de 25 anos 30
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. Em relação ao estado

civil é possível constatar que, a maioria dos discentes é solteiros, 101 (cento e um)

estudantes, no entanto, tem um percentual de 12 (doze) estudantes que são casados. Este

dado denota que estes sujeitos, os casados, têm uma responsabilidade familiar muito

diferente dos solteiros que ainda não constituirão família, que reflete também na
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permanência na escola. Quadro 3 – Estado Civil
Estado Civil Quantitativo
Solteiro 101
Casado 12
Divorciada 3
Convive 1
Outro 3
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. O quadro abaixo

apresenta quais os cursos em que os estudantes estão inseridos. É possível observar que a

maioria, 59 (cinqüenta e nove) discentes estão inseridos nos cursos na modalidade

subsequente, quais sejam, Edificações, Recursos Pesqueiros e Eletrotécnica. Em relação ao

integrado é 33 (trinta e três) estudantes, um quantitativo significativo, considerando que

até o momento o Campus tem somente 80 (oitenta) estudantes matriculados nesta

modalidade nos Cursos Edificações e Eletrotécnica. Em relação aos estudantes do superior

e Profuncionário/Ead a procura ainda é pequena no tocante ao acesso aos auxílios, talvez

isso esteja atrelado no caso do superior a uma cultura ainda de não solicitar auxílios, já

que o curso ofertado de Engenharia Civil começou recentemente no Campus, em 2014. No

caso do Profuncionário/Ead ao desconhecimento, devido aos mesmos virem à escola

somente um dia na semana. Essa informação é interessante para mostrar da necessidade

de se ampliar cada vez mais os espaços de divulgação e diálogo com a comunidade

estudantil para a publicização deste direito. Quadro 4 – Cursos que os estudantes

frequentam
Curso Quantitativo
Subsequente 59
Integrado 33
Superior 20
Profuncionário/Ead 8
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. Quanto à questão de

inserção no mundo do trabalho, a maioria dos estudantes não trabalha 88 (oitenta e oito),

ou seja, dependem dos familiares para custear as despesas na instituição. Nesse sentido

os auxílios podem ser um potencializador da garantia da permanência e êxito, e possibilitar

as condições, mesmo que mínimas, de continuar os estudos e concluir o curso. Quanto à

inserção de 32 (trinta e dois) no mercado de trabalho não podemos desconsiderar este

dado, porque reflete que os trabalhadores vêm buscando sua qualificação profissional seja

de nível profissional ou superior, sendo um estudante/trabalhador que em sua maioria se

desdobra entre trabalho/estudo/outras dimensões da vida. Quadro 5 - Situação de

Trabalho do Estudante
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Estudante Trabalha Quantitativo
Sim 32
Não 88
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. O quadro abaixo

mostra que a maioria das famílias dos discentes tem poucos membros familiares, ou seja,

90 (noventa) núcleos familiares tem até 4 (quatro) membros, isso é reflexo do panorama

nacional de diminuição do tamanho das famílias. No entanto, os dados que algumas

famílias tem acima de 4 (quatro) componentes é considerado, 30 (trinta) famílias nesta

situação, isso reflete que apesar das famílias atualmente estarem menos numerosas ainda

os núcleos familiares destes estudantes são extensos o que refletem no precário acesso a

bens sociais, econômicos e culturais, quando observa-se isso a luz da renda familiar e

renda per capita destes . Quadro 6 - Números de componentes familiares
Números de Componentes Familiares Quantitativo
1 pessoa 5
2 pessoas 19
3 pessoas 37
4 pessoas 29
Acima De 4 pessoas 30
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. Observando a

composição familiar acima e os dados de renda familiar[vi] apresentados no quadro 7 em

que 77 (setenta e sete) dos núcleos familiares pesquisados recebem até um salário

mínimo, mostrar o quanto os estudantes vem de condições de vida de escassez de

recursos, o que reflete na permanência dos mesmos no Instituto. Ao verificar a fonte da

referida renda aparece um número considerado de declarados autônomos, 52 (cinqüenta e

duas) pessoas e 40 (quarenta) concursados/CLT, aposentadoria/pensão 18 (dezoito)

pessoas. No grupo dos autônomos sugiram as seguintes profissões: comerciante; pedreiro;

moto-táxi; pescador; marisqueira; manicure; trabalhador rural; eletricista; pintor; diarista;

doceira; lavrador; feirante; cozinheira; taxista; serralheiro; vendedor; auxiliar de

eletricista; açougueiro; caminhoneiro; costureira; sacoleira e alguns não declaram qual

atividade. Estes dados refletem que os familiares dos estudantes e alguns estudantes

estão inseridos no mercado de trabalho informal, não tendo assim as garantias

trabalhistas, asseguradas aos que são inseridos no mercado formal (estatutários ou CLT).

Outra questão que é possível observar é que as atividades informais informadas em que

estão inseridos são em sua maioria de baixos rendimentos. Quadro 7 - Renda Familiar
Renda Familiar Quantitativo
Até Meio Salário Mínimo 11
De Meio a 1 Salário Mínimo 66
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De 1 Salário Mínimo até 1 Salário Mínimo e Meio 43
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. Ao observar a renda

per capita familiar, conforme quadro 8 abaixo, fica mais explícita a demanda por auxílios

da assistência estudantil do Campus, pois, em sua maioria 75 (setenta e cinto) tem per

capta até meio salário mínimo, e 38 (trinta e oito) estudantes tem de meio a 1 salário

mínimo, totalizando assim 113 (cento e treze) estudantes que tem renda per capta de até

1 salário mínimo. Quadro 8 - Renda Per Capita familiar
Renda Per Capita Quantitativo
Até Meio Salário Mínimo 75
De Meio a 1 Salário Mínimo 38
De 1 Salário Mínimo até 1 Salário Mínimo e Meio 07
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. O quadro 9 apresenta

um panorama importante ao demonstrar que os núcleos familiares são chefiados por

mulheres com um percentual significativo de 43 (quarenta e três), dentre estes 21 (vinte e

uma) são as próprias estudantes que chefiam seus núcleos familiares. Este dado apresenta

um desafio para a escola em incluir estes sujeitos sociais que sempre estiveram à margem

desta sociedade excludente e paternalista, e que busca através da qualificação profissional

uma melhor inserção no mundo do trabalho. Quadro 9 - Família Chefiada por Mulheres
Família Chefiada Pela Mulher Quantitativo
Sim 43
Não 77
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. O quadro 10 abaixo

apresenta dado quanto à inserção dos núcleos familiares dos discentes no Programa

Federal Bolsa Família[vii], os dados são os seguintes: 45 (quarenta e cinco) núcleos

familiares recebem o auxílio, e 75 (setenta e cinco) não recebem, apesar de ser possível

verificar que alguns núcleos familiares se encontrarem no perfil do programa, mas não

recebem. Quadro 10 – Bolsa Família
Recebe Bolsa Família Quantitativo
Sim 45
Não 75
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. Outro dado importante

é observar de onde vem estes estudantes, sua cidade de moradia. Assim os dados revelam

que em sua maioria os estudantes são da cidade de Estância, num total de 95 (noventa e

cinco) e 25 (vinte e cinco) são de outras cidades. Quadro 11- Cidade de Residência
Qual Cidade Reside Quantitativo
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Estância 95
Outra Cidade 25
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. Ao observar se os

mesmos provêm da zona rural ou urbana os dados do quadro 12 mostram o seguinte: 93

(noventa e três) são da zona urbana e 27 (vinte e sete) da zona rural. Isso pode ser um

reflexo nas dificuldades de acesso ainda das pessoas que residem na zona rural da

qualificação de nível técnico e superior em nosso país. Outro ponto importante a considerar

é que mesmos os estudantes que são da zona urbana vive em condições difíceis, conforme

podemos constatar com este estudo. Ao fazer o recorte da proveniente da zona rural ou

urbana da cidade de Estância ou outras cidades temos os seguintes dados: Estância, 16

(dezesseis) estudantes da área rural e 79 (setenta e nove) da urbana; outras cidades, 11

(onze) estudantes da área rural e 14 (quatorze) da urbana. Quadro 12 - Zona de

Residência
Reside Zona Quantitativo
Rural 27
Urbana 93
Total 120

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados, 2015-2016. Considerações

Finais A partir dos elementos discutidos neste trabalho, pode-se inferir que as ações de

assistência estudantil são de suma importância para auxiliar os estudantes na sua

permanência e êxito escolar no âmbito do IFS. No entanto, sabe-se que é necessário

ampliar a ofertar de ações sejam no âmbito da oferta de auxílios ou de outras ações

socioeducativas e de fomento a cidadania. Em relação ao perfil dos discentes o que os

dados apresentam é que os mesmos estão inseridos em realidades de vida diversas, mas

que tem elementos em comuns de vulnerabilidade social, e que os auxílios têm muito a

contribuir para que a passagem pela formação profissional ou superior seja menos difícil

no que diz respeito à permanência e êxito na escola. Um ponto de destaque é que a

maioria dos discentes e suas famílias possuem alta vulnerabilidade social. Portanto, não se

tem a pretensão de esgotar o debate neste trabalho, pois, sabe-se que é muito importante

está refletindo sobre estas questões no âmbito da instituição para poder ampliação o olhar

sobre as condições socioeconômicas dos discentes como uma forma de ampliar esta

permanência e êxito e garantir uma educação com qualidade, respeitando as diversidades

presente na escola. Referência Bibliográfica ALVES, Jolinda de Moraes. A Assistência

Estudantil no Âmbito da Política de Educação Superior Pública. In: Revista Serviço Social

em Revista. Londrina, 2002.

Disponível em:
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, acesso dia 4 de março de 2015. BRASIL. Constituição Federal. Brasília/ DF, Senado

Federal, 1988. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília/DF,

Senado Federa, 1993. BRASIL. Portaria Normativa Nº39, de 12 de dezembro de 2007.

Institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES.

Disponível em:

http://

portal.mec.gov.br

/arquivos/ pdf/portaria_pnaes.pdf

.

Acesso em: 18 ago. 2012. FELIPPE, JONIS MANHÃES SALES. Assistência Estudantil no

Instituto Federal Fluminense: possibilidades e limites para a permanência escolar e

conclusão de curso. In: Revista Textos & Contextos. Porto Alegre, jan/jun, 2015.

Disponível em:

http://

revistaseletronicas.pucrs.br

/ojs/index.php

/fass/article/viewFile/20388/13315, acesso dia 5 de março de 2016. MAGALHÃES, Rosélia

Pinheiro. Desigualdade, pobreza e educação superior no Brasil. In: FONAPRACE: Revista

Comemorativa 25 Anos: histórias, memórias e múltiplos olhares / Organizado pelo

Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, coordenação,

ANDIFES. – UFU, PROEX : 2012. NASCIMENTO, Clara Martins do. Elementos conceituais

para pensar a política de assistência estudantil na atualidade. In: FONAPRACE: Revista

Comemorativa 25 Anos : histórias, memórias e múltiplos olhares / Organizado pelo

Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, coordenação,

ANDIFES. – UFU, PROEX: 2012. FONAPRACE. Perfil socioeconômico e cultural dos

estudantes das universidades federais brasileiras. Brasília: FONAPRACE, 2011. IFS.

Instrução Normativa nº 01/2015/DIAE/Reitoria/IFS. Aracaju/SE, 2015. IFS.

Resolução Nº 51/2015/CS/IFS/Norma regulamentadora dos auxílios e bolsas

nas linhas de ações de vulnerabilidade socioeconômica do PRAAE. Aracaju/SE,

2015. IFS. Resolução Nº 45/2015/CS/IFS/Regulamento do Programa de Assistência e

Acompanhamento ao Educando do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Sergipe – PRAAE/IFS. Aracaju/SE, 2015.
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[i] - Conforme Resolução Nº 45/2015/CS/IFS que aprova o Regulamento do Programa de Assistência e

Acompanhamento ao Educando do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – PRAAE/IFS.

Aracaju/SE, 2015.

[ii] - Os Campi do IFS são os seguintes: Campus Aracaju, Campus Estância, Campus Itabaiana, Campus Glória,

Campus Lagarto, Campus Própria, Campus São Cristóvão, Campus Socorro (fase de implantação) e Campus

Tobias Barreto.

[iii] - Não existe uniformidade na equipe da Assistência Estudantil nos Campi, tem Campus que conta somente

com um coordenador e um assistente social, o conjunto dos profissionais de Serviço Social do IFS, juntamente

com outras categorias vem protagonizando ações que demonstram a necessidade de ampliação de quadro e da

composição da equipe mínima das COAEs, através de diversos diálogos e envio de documentos para a gestão do

IFS.

[iv] - Resolução Nº 51/2015/CS/IFS aprova ad referendum a reformulação da Norma regulamentadora dos

auxílios e bolsas nas linhas de ações de vulnerabilidade socioeconômica do PRAAE.

[v] - Portaria Nº 1.421/2015 aprova a Instrução Normativa nº 01/2015/DIAE/Reitoria/IFS, que estabelece

procedimentos e diretrizes para a operacionalização da concessão de auxílios e bolsa das linhas de

vulnerabilidade socioeconômica do PRAAE no IFS.

[vi] - Vale ressaltar que o salário mínimo na época da tabulação dos dados era de R$788,00.

[vii] - O Programa Bolsa Família é federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que

possuam renda per capita de até R$ 154 mensais.

Referência Bibliográfica ALVES, Jolinda de Moraes. A Assistência Estudantil no Âmbito da Política de Educação

Superior Pública. In: Revista Serviço Social em Revista. Londrina, 2002.

Disponível em:

http://

www.

uel.br

/revistas/ssrevista/c_v5n1_Jo.htm

, acesso dia 4 de março de 2015. BRASIL. Constituição Federal. Brasília/ DF, Senado Federal, 1988. BRASIL.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília/DF, Senado Federa, 1993. BRASIL. Portaria

Normativa Nº39, de 12 de dezembro de 2007. Institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil -

PNAES.

Disponível em:

http://

portal.mec.gov.br
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/arquivos/ pdf/portaria_pnaes.pdf

.

Acesso em: 18 ago. 2012. FELIPPE, JONIS MANHÃES SALES. Assistência Estudantil no Instituto Federal

Fluminense: possibilidades e limites para a permanência escolar e conclusão de curso. In: Revista Textos &

Contextos. Porto Alegre, jan/jun, 2015.

Disponível em:

http://

revistaseletronicas.pucrs.br

/ojs/index.php

/fass/article/viewFile/20388/13315, acesso dia 5 de março de 2016. MAGALHÃES, Rosélia Pinheiro.

Desigualdade, pobreza e educação superior no Brasil. In: FONAPRACE: Revista Comemorativa 25 Anos:

histórias, memórias e múltiplos olhares / Organizado pelo Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos

Comunitários e Estudantis, coordenação, ANDIFES. – UFU, PROEX : 2012. NASCIMENTO, Clara Martins do.

Elementos conceituais para pensar a política de assistência estudantil na atualidade. In: FONAPRACE: Revista

Comemorativa 25 Anos : histórias, memórias e múltiplos olhares / Organizado pelo Fórum Nacional de

Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, coordenação, ANDIFES. – UFU, PROEX: 2012. FONAPRACE.

Perfil socioeconômico e cultural dos estudantes das universidades federais brasileiras. Brasília:

FONAPRACE, 2011. IFS. Instrução Normativa nº 01/2015/DIAE/Reitoria/IFS. Aracaju/SE, 2015. IFS.

Resolução Nº 51/2015/CS/IFS/Norma regulamentadora dos auxílios e bolsas nas linhas de ações de

vulnerabilidade socioeconômica do PRAAE. Aracaju/SE, 2015. IFS. Resolução Nº

45/2015/CS/IFS/Regulamento do Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – PRAAE/IFS. Aracaju/SE, 2015.

[1] - Conforme Resolução Nº 45/2015/CS/IFS que aprova o Regulamento do Programa de Assistência e

Acompanhamento ao Educando do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – PRAAE/IFS.

Aracaju/SE, 2015. [1] - Os Campi do IFS são os seguintes: Campus Aracaju, Campus Estância, Campus

Itabaiana, Campus Glória, Campus Lagarto, Campus Própria, Campus São Cristóvão, Campus Socorro (fase de

implantação) e Campus Tobias Barreto. [1] - Não existe uniformidade na equipe da Assistência Estudantil nos

Campi, tem Campus que conta somente com um coordenador e um assistente social, o conjunto dos profissionais

de Serviço Social do IFS, juntamente com outras categorias vem protagonizando ações que demonstram a

necessidade de ampliação de quadro e da composição da equipe mínima das COAEs, através de diversos diálogos

e envio de documentos para a gestão do IFS. [1] - Resolução Nº 51/2015/CS/IFS aprova ad referendum a

reformulação da Norma regulamentadora dos auxílios e bolsas nas linhas de ações de vulnerabilidade

socioeconômica do PRAAE. [1] - Portaria Nº 1.421/2015 aprova a Instrução Normativa nº

01/2015/DIAE/Reitoria/IFS, que estabelece procedimentos e diretrizes para a operacionalização da concessão de

auxílios e bolsa das linhas de vulnerabilidade socioeconômica do PRAAE no IFS. [1] - Vale ressaltar que o salário
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mínimo na época da tabulação dos dados era de R$788,00. [1] - O Programa Bolsa Família é federal destinado às

famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que possuam renda per capita de até R$ 154 mensais.

* (Adriana Araujo de Lisboa. Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Sergipe (2015), assistente

social do Instituto Federal de Sergipe (IFS). Participante do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação

Profissional e Tecnológica - NEPEPT. Email: adrianaaslisboa@hotmail.com

).
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