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Resumo: O  trabalho a ser relato é uma operacionalização do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES, numa instituição federal do interior do estado do Rio 

Grande do Sul, com o foco  na (re) inserção do Serviço Social neste cenário.A proposta de 

trabalho do Serviço Social (SS) adota o método crítico dialético marxista que propicia o 

desvelamento da imediaticidade do objeto, por meio da incorporação de categorias 

analíticas, tais como a processalidade, a contradição e a mediação, tendo em vista aprender 

o movimento real como totalidade histórica, em suas determinações econômicas, 

sociopolíticas e culturais.Este processo de trabalho teve obstáculos, ausência de uma 

organização estrutural, sua identidade institucional confusa e os papéis se misturam. A não 

existência de planejamento do campus fez com que o Serviço Social cria-se outros 

mecanismos de Trabalho com respaldo no código de ética e na politica de Assuntos 

Estudantis.  Diante deste quadro optou-se pela continuidade de avaliação socioeconômica 
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dos alunos em situação de vulnerabilidade (Beneficio Socioeconômico – BSE), atendimento 

social (núcleo de atenção ao Estudante) e elaboração de projetos institucionais como Águia, 

Acolher e a Moradia Estudantil: ações de empoderamento do Plano Nacional de assistência 

Estudantil que atende-se as demandas dos discentes. No momento foram estes os 

caminhos percorridos por este profissional que descreve esta experiência 

 

Palavras-chave: educação, politica assistência estudantil, serviço social 

 

Abstract: The work to be reported is an implementation of the National Programme of 

Student Assistance - PNAES, a federal institution in the interior of Rio Grande do Sul state, 

with the focus on (re) integration of social work in this scenario. The proposed work of the 

Social Service (SS) adopts critical method Marxist dialectic which provides the unveiling of 

the immediacy of the object, through the incorporation of analytical categories such as 

processalidade, contradiction and mediation, in order to learn the movement real as historical 

totality, in its economic, sociopolitical and cultural determinations. This work process had 

obstacles, lack of structural organization, its confused institutional identity and roles are 

mixed. The absence of campus planning has meant that the Social Service is created, other 

working mechanisms to support the code of ethics and of Student Affairs policy. Given this 

situation it was decided to continue socio-economic assessment of students in vulnerable 

situations (Benefit Socioeconomic - BSE), social services (core attention to student) and the 

development of institutional projects such as Eagle, welcome and Student Housing: 

empowerment actions the Student assistance National Plan which caters to the demands of 

the students. At the time these were the paths taken by this professional describing this 

experiment. 
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IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NUMA EXPERIÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA 

 

      1 Introdução 

 

 O foco deste trabalho consiste em situar a operacionalização do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES, numa instituição federal do interior do estado do Rio 

Grande do Sul, a cerca de 230 km fora da sede institucional, enfatizando a (re) inserção do 

Serviço Social neste cenário. 

Começo situando um breve histórico: a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) é o 

órgão administrativo da Universidade Federal de Santa Maria que planeja, operacionaliza, 

supervisiona, orienta, e, em conjunto com os acadêmicos, interage nas atividades 

universitárias que abrangem o campo cultural, social e assistencial da Política de 

Assistência Estudantil desta instituição. 

O objetivo maior da PRAE é garantir o acesso e a permanência dos estudantes na 

UFSM, dentro de uma perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção de 

conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida da comunidade 

estudantil. 

Com a interiorização da universidade e a ampliação de novas unidades universitárias, 

surge o campus de Palmeira das Missões. Neste foi criado o Núcleo de Apoio Pedagógico 

que tinha o intuito de atender apenas as demandas pedagógicas, porém, no decorrer do 

tempo, começou a fazer atividades voltadas para assuntos estudantis.  

      O Serviço Social participa deste setor a partir de 2010. Inicialmente apenas duas vezes 

por semana e a partir de 2012 o campus tem um profissional em tempo integral (40 horas).  

 A proposta de trabalho do Serviço Social (SS) baseia-se no método crítico dialético 

marxista que propicia o desvelamento da imediaticidade do objeto, por meio da incorporação 

de categorias analíticas, tais como a processalidade, a contradição e a mediação, tendo em 

vista aprender o movimento real como totalidade histórica, em suas determinações 

econômicas, sociopolíticas e culturais. 
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 E no contexto deste processo busca a ruptura ou a tensão em relação aos equívocos e 

distorções a respeito de atribuições e competências do Serviço Social, no intuito de ampliar 

as competências profissionais, na transição da condição de executor para a de propositor e 

coordenador de políticas efetivas que atendam às necessidades dos alunos. 

 Diante deste quadro de intenção a assistente social (AS) aproprie-se dos fundamentos 

do projeto ético-político profissional, para articular dialeticamente suas dimensões, 

desenvolvendo uma práxis profissional orientada teoricamente e dotada de uma tal 

intencionalidade coletiva, capaz de materializar uma nova institucionalidade e 

processualidade histórica na profissão, de forma a atribuir-lhe um novo significado sob a 

égide de direito. 

 Dentro da UFSM/Palmeira das Missões o Serviço Social tem como proposição ir além 

da mera execução de atividade e compromete-se com a construção coletiva de uma Política 

de Assistência Estudantil participativa.   

 No cotidiano da Universidade o Serviço Social  tem como potencialidades de atuação as 

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

Assim são instrumentos de intervenção o atendimento individual e em grupo, projetos, 

recursos disponíveis na rede de serviços para encaminhamentos, palestras, orientações, 

execuções, coordenação e elaboração de programas e projetos (MELO, 2009). 

 A atuação descrita no plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em 

Educação da UFSM diz que compete ao Serviço Social: prestar 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. Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

 Neste documento descrevem-se as atividades que são consideradas típicas do cargo de 

Assistente Social dentre as quais a orientação individual, famílias, grupos, comunidades e 

instituições; assessorar na elaboração de programas e projetos sociais; organizar cursos, 
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palestras, reuniões; Planejar políticas sociais; pesquisar a realidade social; realizar estudo 

socioeconômico; monitorar as ações em desenvolvimento. 

 Diante desta descrição de competências e atividades do Serviço Social e a dimensão 

política pedagógica da profissão, sem perder o foco no que é preconizado no código de 

ética da profissão, prevê-se uma construção de práticas educativas estratégicas de caráter 

politico, provocadoras de mudanças nos espaços sócioocupacionais da profissão dentro da 

Politica de Assistência Estudantil (NASCIMENTO; BRITO, 2012). 

 

      2 Detalhamento da proposta de trabalho 

 

 A metodologia do trabalho para a realização das estratégias, adequar-se-à às 

necessidades dos grupos atendidos, reconhecendo suas realidades e práticas, assim, 

progressivamente, podendo chegar ações transformadoras. Desta forma estabelece como 

atribuições Serviço Social: assegurar os direitos dos usuários; orientar a população 

atendida, e seus familiares quanto acesso à busca de seus direitos e deveres; coordenar o 

atendimento a população atendida, acolhida, escuta, orientações e encaminhamentos; fazer 

acompanhamento individual, grupal e familiar; assegurar um processo de contato junto aos 

familiares; acompanhar o trabalho com a Instituição; articulações externas; visitas 

institucionais. As estratégias usadas são: planejamento mensal; levantamentos de 

dificuldades; estudo de caso; elaboração de atividades. 

 Utiliza-se também o Plantão Social nestes são fornecidos as informações sobre a 

natureza, objetivos e rotinas dos serviços, incluindo as normas de funcionamento e os 

direitos dos usuários do serviço. Também há garantia de espaço onde o usuário possa ser 

ouvido, orientado e encaminhado dentro das suas necessidades pessoais e sociais. 

 Nas reuniões sócioeducativas oportuniza-se a convivência, espaços para estar e lazer, 

a promoção de atividades orientadas para o desenvolvimento de sociabilidade, através da 

construção de vínculos interpessoais, intergeracionais, familiares, de vizinhança e 

societários, na perspectiva da inserção sociocultural e do fortalecimento da cidadania. 
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 E a visita domiciliar tem como intuito realizar acompanhamento de acordo com a 

necessidade de cada usuário do programa e de complementação da avaliação 

socioeconômico. 

      A avaliação e controle ocorrem no decorrer do desenvolvimento do trabalho e em 

momentos específicos, conforme o planejamento realizado, levando-se em consideração os 

indicadores: número de pessoas atendidas; número de pessoas orientadas; número de 

pessoas encaminhadas; número de participantes nas diferentes atividades programadas. 

   E quando ao monitoramento SILVA, 2005, diz que processo é contínuo na verificação 

das ações desenvolvidas, uma ferramenta que não se traduz na avaliação propriamente 

dita, mas que, no decorrer do processo, tornando capaz de colher as informações, 

remetendo à avaliação e aí sim poder emitir um julgamento capaz de contribuir com a 

definição e a redefinição das políticas sociais.  

 Dentro desta perspectiva usam-se como indicadores: Eficiência, eficácia e efetividade. 

E como indicador social, foca-se no grau de cobertura populacional adequado aos 

propósitos a que se presta; - estar sensível a políticas públicas implementadas; ser 

específico a efeitos de programas setoriais; ser inteligível para agentes e público-alvo das 

políticas;  ser atualizável periodicamente, a custos razoáveis; - ser desagregável em termos 

geográficos, sócio-demográficos e sócio-econômicos; gozar de certa historicidade para 

possibilitar comparações no tempo (KERBAUY, 2010).  

 

       2.1 Caminhos e descaminhos no percurso 

O trabalho retrata a realidade de implementação do Serviço Social no campus de 

Palmeira das Missões da Universidade Federal de Santa Maria. Neste processo ocorreram 

alguns desencontros e obstáculos. 

A compreensão do que seja o trabalho do Serviço Social e o que representa este 

dentro do organograma desta unidade era obscuro, assim como de todos os outros 

profissionais que não são docentes. O grande obstáculo inicial refere-se a funcionalidade de 

uma instituição que não tem claro o seu papel e sua identidade institucional ainda precisa de 

afirmação como  demonstra numa campanha interna com slogan  “eu sou UFSM”.  

Diante deste quadro de vulnerabilidade institucional estrutura-se uma tentativa de 
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formar uma equipe multiprofissional, que devido a vários fatores externos e internos, criou 

embaraços dificultando nesta formação. 

Neste contexto o Serviço Social na UFSM de Palmeira das Missões desempenha 

atividade correspondente a Pró-reitora de Assuntos Estudantis (PRAE), como avaliação 

socioeconômica para concessão de bolsa. Estas são: auxílio alimentação, auxílio moradia, 

bolsa águia (bolsa 66).  Porém, as condições de trabalho, pela ausência de organograma 

institucional, de caráter provisório e a infra-estrutura oferecida encontra-se precarizada. Não 

apresentava clareza quanto ao seu papel nesta comunidade, tudo parece estar em 

transição, num contínuo processo. 

Diante deste quadro desenvolvem-se projetos e ações que venham resgatar o direito 

do aluno a ter acesso, permanência e o término de sua graduação. A proposta foi elaborada 

através de projetos com denominação Águia, Acolher e Moradores em Ação. 

 

2.2 Os resultados dos projetos desenvolvidos pelo Serviço Social: 

2.2.1 Projeto Acolher 

 A proposta inicial do projeto era fazer a escuta e receptividade das necessidades dos 

alunos, mas houve remodelação para que tornasse resolutivo. Tratando-se de um processo 

interacional entre indivíduos no qual cada um possui uma necessidade diferenciada propõe-

se a encontrar conjuntamente a resolutividade para aquela questão. 

 Nesse sentido, a metodologia usou o processo dialógico grupal, beneficiando o encontro 

entre os alunos da instituição. No primeiro encontro realizou-se a apresentação da proposta 

de trabalho, seguida do levantamento de demandas e posterior planejamento de atividades 

conforme a temática apontada pelos alunos. No segundo grupo não houve adesão. Partiu-

se para uma reavaliação da proposta com um levantamento de opinião dos alunos e 

remodelou-se com oficinas a partir das demandas dos alunos. 

 Deste modo, as oficinas tinha número predeterminado de participantes, tendo como 

público-alvo os alunos do campus Palmeira das Missões.   

Os resultados foi um maior envolvimento dos discentes e as propostas das oficinas 

foram realizadas via enquetes no facebook e no gráfico abaixo retrata o número de oficinas 

e o público envolvido: 
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FIGURA 1 – Número de Oficinas                                         FIGURA 2 – Número de alunos Participantes 

Fonte: Dados coletados dos arquivos do Serviço Social   Fonte: Dados coletados dos arquivos do Serviço Social. 

 

Em cada oficina foi avaliado com os alunos sobre sua continuidade e proposta para 

posteriores. A partir do resultado deste levantamento elaborou-se a próxima oficina.  As 

oficinas seguiram: Curriculum Lattes, Calculadora HP, Auto maquiagem, introdução a 

jardinagem. Sendo este último levou a outra proposta dos alunos em fazer um jardim na 

Casa do Estudante Universitário V (CEU V) composta por moradores e não moradores da 

CEU Vesta propostsa esta em andamento. No período de 2014 a 2016 houveram num total 

de 10 oficinas curiculum Lattes, 02 de calculatora HB, 01 de auto maquiagem, 01 de 

introdução a jardinagem. Num total de 724 discentes envolvidos num universo de 1.185 

alunos. 

             

2.2.2 Projeto: Moradores em Ação 

Este projeto começou em 2015 como um espaço de fortalecimento da cidadania e da 

participação do sujeito proporcionando a troca e a construção de saberes, e o 

empoderamento da politica estudantil, do Plano Nacional de Assistência Estudantil pelos 

alunos moradores da casa do estudante universitário (CEU). 

Tem como objetivo a promoção de ações na área social que auxiliem na permanência 

do aluno, buscando auxiliar no processo de seleção da casa do estudante como elaborador 

e executor do edital; na construção de espaços de discussões sobre a politica estudantil e 

na reformulação e adequação do regimento interno da casa do estudante. Esta proposta 

utiliza como referência os conceitos de politização, autonomia, empoderamento e  

participação. 

Número de alunos participantes

 

Nº de oficinas
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A execução desta proposta aconteceu através de reuniões mensais com a diretoria da 

Casa do Estudante para planejamento de ações pertinentes ao momento histórico em que 

se encontra. A metodologia adotada foi dialógica/dialética. Os instrumentos são reuniões, 

planejamento participativo de ações, Facebook  e articulação com outros serviços. 

Com a implantação deste trabalho almeja-se a prevenção da evasão universitária. E, 

dentro deste processo tem como objetivo a ser alcançado, bom desempenho acadêmico, a 

melhoria na sua qualidade de vida e acesso aos serviços da universidade.  

Proporcionar ao grupo de direção da Casa de Estudante Universitário (CEU V) 

momentos de reflexão e planejamento das ações com intuito de buscar sua emancipação 

enquanto sujeito. 

A figura 3  ilustra as reuniões que houve nos anos de 2015, 2016 e 2017 e na figura 4 

mostra o número de participantes por eventos. 

 

 

 

 

 

    FIGURA 3 – Número de Reuniões.                                           FIGURA 4 – Número de Participantes por Reunião.  
   Fonte: Dados coletados dos arquivos do Serviço Social.        Fonte: Dados coletados dos arquivos do Serviço Social. 

 

 No decorrer de 2016 formaram-se duas comissões, eleitas em assembléia geral dos 

moradores da CEU V, sendo que uma para reformular o regimento da CEU V e outra para 

organizar a confraternização do final de ano. A estrutura organizacional da CEU V segundo 

o regimento compõe-se de uma diretoria (onze membros), conselho de moradia (um 

membro) e conselho administrativo (dois membros). O universo desta CEU V é de 36 

alunos, porém atualmente tem 37 em função do SISU. 

Resultado deste trabalho foi o maior envolvimento dos alunos que no inicio estavam 

muito apáticos e pouco participavam das reuniões, não tinha tradição de organizar 

confraternização e tinha conflitos. No final de 2016 e inicio de 2017 o que observar uma 

mudança de comportamento e maior envolvimento dos alunos nas questões da CEU V. 
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2.2.3 Projeto Aguia 

 O universo de alunos que participaram do processo de avaliação de 2009 a 2016 foram 

cerca de 1.500 alunos, desde cerca de 784 conseguiram entrar no Programa de Beneficio 

Sócio econômico (BSE), porém os critérios de análise foram alterados no decorrer dos anos, 

estando atualmente ativos 674, conforme mostra a figura 1. Porém neste processo surgiram 

situações sociais que fizeram buscar outros caminhos para que o aluno em situação de 

muita vulnerabilidade para que pudesse ter as mesmas oportunidades de outros alunos e, 

desta forma, elaborou-se esta proposta. 

 

 

 

 

 

 FIGURA 5 - Alunos que participaram do processo do BSE. 

Fonte: Dados coletados dos arquivos do Serviço Social. 

 

No programa do Beneficio Sócio econômico tem um total de 584 alunos sendo que 

249 estão inativos (por concluírem o curso, por abandono, transferência, trancamento mais 

de 1 ano, mais de três semestre não atingiram os 50%), 301 ativos e 26 suspensos (não 

atingiram 50%, trancamento, menos de 240 carga horária), o que ilustramos na  Figura 2. 

Neste contexto encontram-se os alunos com alta vulnerabilidade que precisam de maior 

suporte. 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 6 – Situação atual dos Alunos no BSE. 

Fonte: Dados coletados dos arquivos do Serviço Social. 

A proposta de trabalho utiliza algumas conceituações como vulnerabilidade e 

desigualdade social. O entendimento desta concepção é importante especificar para tornar 

Resultado da solicitação do BSE 2009 a 2016

 

Situação atual do BSE no Primeiro semestre de 2017
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claro o foco deste trabalho. A desigualdade social é uma construção decorrente dos arranjos 

sociais e levam à exclusão de certos grupos na estrutura social. 

Vulnerabilidade é um conceito originário do direito para referir-se ao grupo ou 

indivíduos  fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou garantia de seu 

direito à cidadania (PADOIN e VIRGOLIN, 2010). Esta identificaria a fragilidade do vínculo 

social antes de sua ruptura 

A vulnerabilidade social para Abramavay apud Guareschi (2007) são “situações 

aquelas nas quais determinados grupos, famílias e indivíduos encontram-se incapacitados 

para lidar com as circunstâncias do cotidiano da vida em sociedade e de se movimentarem 

na estrutura social”. E afirmam que essas situações “não se restringem aos determinantes 

econômicos, pois perpassam também as organizações simbólicas de raça, orientação 

sexual, gênero, etnia”. 

Este critério de vulnerabilidade é usado na avaliação do beneficio sócio econômico. 

Os critérios para permanência deste beneficio requerem que o aluno tenha 50% de 

aprovaçao e ter 240 Carga horária. Para os que não atingem este objetivo faz-se um 

chamamento no intuito de fazer uma escuta e elaborar uma proposta de trabalho que será 

revisada mensalmente. Identificada a questão vulnerável encaminha-se para ou bolsa 66 

e/ou tratamento de saúde (médico, psicólogo, nutricionista ou outros) e/ou para responsável 

da Educação junto ao NAP e/ ou para rede municipal pertinente a situação de 

vulnerabilidade. 

 Este projeto tem as  seguintes ações: 

1. Atendimento no plantão social; 

2. Atendimento individual com agendamento; 

3. Visita domiciliar; 

4. Planejamento participativo de ações; 

5. Encaminhamento para outros serviços e/ou bolsas. 

O projeto, deste sua implantação tem um resultado parcial subjetivo e qualitativo e 

identificou que os participantes conseguiram permanecer na universidade e melhoraram o 

seu desempenho acadêmico. Houve melhoria na sua qualidade de vida e conseguiram 

acessar os serviços da universidade com maior facilidade. Na figura 03 tem uma mostra 
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parcial do resultado desta proposta. 

 

 

 

 

 
 
 

 
FIGURA 7 – Alunos Participantes do Projeto Águia. 

Fonte: Dados coletados dos arquivos do Serviço Social. 

 

3 Considerações Finais 

 

 Podemos concluir que, quando o ente público consegue efetivar uma politica social, no 

caso da Assistência Estudantil, possibilita a garantia de direitos aos cidadãos em situação 

de vulnerabilidade econômica, garantindo-se desta forma, a permanência e bom 

desempenho acadêmico. Concretiza-se, portanto, a politica de ações afirmativas aos alunos 

cotistas e proporciona-se a igualdade de oportunidades. O Serviço Social passa a contribuir 

no fortalecimento desta politica de direitos do cidadão aluno em situação de alta 

vulnerabilidade para ter as mesmas condições que seus colegas rompendo com circulo 

vicioso de desigualdade. 

Este processo de trabalho teve muitos obstáculos, cabe destacar a ausência de uma 

organização estrutural, sua identidade institucional é confusa, e os papéis se misturam com 

relação subjetiva. A não existência de planejamento do campus fez com que o Serviço 

Social articula-se outros mecanismos de Trabalho com respaldo no código de ética e na 

politica de Assuntos Estudantis.  Diante deste quadro optou-se pela continuidade de 

avaliação socioeconômica dos alunos em situação de vulnerabilidade (Beneficio 

Socioeconômico – BSE), atendimento social (núcleo de atenção ao Estudante) e elaboração 

de projetos institucionais (já citados) que atende as demandas dos discentes. No momento 

foram estes os caminhos percorridos por este profissional que descreve esta experiência.  
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