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Resumo: O artigo discute a consecução do Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES) no contexto de organização do ensino superior público federal. Apresenta um 
estudo de caso aplicado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus 
Francisco Beltrão com o objetivo de mensurar as ações do PNAES na contenção da evasão 
acadêmica.  
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Abstract: The article discusses the achievement of the National Program of Student 
Assistance (PNAES) in the context of federal public higher education organization. It 
presents a case study applied at the Federal Technological University of Paraná (UTFPR), 
Francisco Beltrão campus with the objective of measuring the actions of the PNAES in the 
containment of academic evasion. 
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1. INTRODUÇÃO 

A compreensão da Assistência Estudantil brasileira, nos moldes adotados pelas 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) após a promulgação da Lei nº 7.234/2010 – 

que trata do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), perpassa uma série de 

fatos históricos, organizações políticas e de resistência, até adquirir um formato que 

contemple as especificidades demandadas pelos estudantes, mesmo que seu referencial 

propositivo encoberte algumas ações de cunho capitalista e mercadológico. 

A partir da criação do PNAES e com o repasse dos recursos e a institucionalização 

das ações previstas na Lei, as universidades começaram a se organizar no sentido da 
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implantação e/ou ampliação de ações de assistência estudantil, seja por meio de subsídios 

financeiros (bolsas), criação e/ou melhoria de restaurantes universitários (RU’s), isenção de 

cobrança de refeições, disponibilização de vale transportes aos estudantes, etc.. 

Tomando-se por princípio que o cotidiano acadêmico nas instituições e, utilizando 

como referencial de análise a Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR no 

campus de Francisco Beltrão no Paraná, revelou-se que, apesar da implantação do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil, as ações de assistência estudantil 

desenvolvidas até o momento não têm conseguido resolver o problema da evasão 

acadêmica, ao se tomar como explicação para essa evasão apenas a perspectiva social. 

Dessa forma, se faz necessário perceber o contexto social e político em que a 

assistência estudantil tem se desenvolvido nos últimos anos, principalmente após a 

promulgação da Lei 7.234/2010 (PNAES). 

2. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES: UM 
ESTUDO DE CASO 

O acesso dos trabalhadores ao ensino superior brasileiro vem forçando a reflexão 

acerca da situação em que tais estudantes chegam à universidade, muitas vezes sem as 

condições básicas necessárias para a sua sobrevivência, necessitando de auxílios e ajuda 

governamental para prosseguirem em seus estudos. 

Essa conjuntura adensou o entendimento e a necessidade de uma política de 

atendimento aos estudantes, já reivindicada desde os anos 1930 como assistência 

estudantil, que atendesse às carências desse segmento universitário que adentrava a 

estrutura universitária. 

Segundo pesquisa realizada por Silveira (2012), a assistência estudantil brasileira 

pode ser compreendida sob 02 momentos. O primeiro (1928-1976) é um período de 

organização das primeiras universidades brasileiras e formação da organização estudantil 

no Brasil. Já o segundo (a partir de 1987 até os dias atuais) compreende a criação do 

FONAPRACE e fortalecimento da luta pela regulamentação da assistência estudantil. 

No entanto, para Kowalski (apud BORSATO, 2014, p. 11-15) a assistência estudantil 

é dividida em 03 fases. A primeira fase vai da criação das primeiras universidades (a partir 

de 1912) até o período de democratização brasileiro (década de 1980). A segunda fase 

compreende a criação do FONAPRACE (1987) e se estende até a promulgação do REUNI 

(2007). Por fim, a terceira fase compreende as ações pós-REUNI (2007) até os dias atuais, 

destacando-se nesse período a existência do PNAES. 
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Tanto Silveira (2012), quanto Kowalski (2014) tratam especificamente dos mesmos 

períodos, sua diferenciação é dada apenas pelos seus objetos de estudo e intervenção. 

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996, apresentou 

um contexto adverso de forças da burguesia mercantil em implementar uma privatização 

das IFES. A proposta de lançar a educação superior para o mercado administrar foi 

catastrófica para as instituições, que tiveram seus recursos cada vez mais escassos, 

deixando em segundo plano as poucas ações da assistência estudantil que eram realizadas. 

Nesse contexto de adversidades, o FONAPRACE elaborou no ano 2000 uma carta 

de apoio intitulada “Assistência Estudantil: uma questão de investimento”, a qual fortaleceu a 

discussão e a elaboração, no ano de 2001, de uma proposta voltada à construção de um 

Plano Nacional de Assistência aos Estudantes de Graduação das Instituições Públicas de 

Ensino Superior. 

As questões levantadas foram as seguintes: moradia, alimentação, manutenção e 

trabalho, meios de transporte, saúde, acesso a biblioteca, a cultura e ao lazer, a domínio de 

línguas e a conhecimento básico de informática, a movimentos sociais, garantindo, assim, a 

manutenção do estudante e de seu desempenho acadêmico.  

Essa organização garantiu que a demanda por assistência estudantil constasse no 

Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001-2010. 

Silveira constata, ainda, que as demandas por assistência estudantis apresentadas 

pelos estudantes e pelas Instituições como o FONAPRACE e ANDIFES, juntamente com a 

incorporação das demandas nos documentos oficiais que norteiam a educação pública no 

país, a exemplo do PNE, estimularam a realização de uma segunda pesquisa nacional com 

os estudantes das IFES em 2003, com a finalidade de atualizar o Plano Nacional de 

Assistência, buscado garantir a efetivação das suas reivindicações. Nessa segunda 

pesquisa, 47 IFES participaram. Segundo Silveira (2012), os novos dados coletados foram 

importantes para a definição de novos rumos à assistência estudantil. 

O Plano resultante da pesquisa de 2003, traçou quatro linhas estratégicas de ação 

voltadas a atender: a permanência dos estudantes, o desempenho acadêmico, o acesso à 

cultura, ao lazer e ao esporte e, ainda, assuntos da juventude, sendo este normatizado pelo 

MEC por meio da Portaria nº 39/2007 e denominado Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), logo após a promulgação do Decreto nº 6096/2007, que instituiu o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI). 
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O PNAES, instituído pelo MEC, foi uma alternativa ao gargalo que as IFES 

apresentavam com a adesão ao REUNI e a consequente adesão das IFES ao Sistema de 

Seleção Unificada (SISU). 

Esse perfil de seleção, aliado à reestruturação das IFES, forçou a um aumento no 

número de vagas e consequentemente a um aumento de demanda por moradia, 

alimentação e condições razoáveis para que os estudantes pudessem ingressar, 

permanecer e concluir sua graduação nas universidades federais. 

Tomando por base compreender a efetividade da assistência estudantil no combate 

à evasão acadêmica, objetivo principal do PNAES, utilizou-se como cenário de análise de 

caso a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – Campus de Francisco 

Beltrão como lócus de pesquisa.  

Na UTFPR, as ações voltadas à assistência estudantil vêm sendo desenvolvidas 

regimentalmente a partir de 2008, principalmente a partir da adesão da Instituição ao 

REUNI, que demandou uma nova organização político-administrativa junto a sua estrutura 

funcional. 

A assistência estudantil, compreendida como o conjunto de ações que visam a 

“democratizar o acesso e permanência dos estudantes no ensino superior”, tem como eixos 

estruturantes de ação, segundo o exposto no Decreto nº 7.234/2010 – PNAES: 

 

I - moradia estudantil; [...] II - alimentação; [...] III - transporte; [...] IV -
 atenção à saúde; [...] V - inclusão digital; [...] VI - cultura; [...] VII - esporte; 
[...] VIII - creche; [...] IX - apoio pedagógico; e [...] X - acesso, participação e 
aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. (BRASIL, 2010). 

Esses 10 pontos expostos no Decreto apresentam a estruturação mínima que as 

IFES deverão adotar para atender aos objetivos centrais do PNAES. As ações adotadas 

pelas instituições seguem a linha lógica dos serviços já realizados historicamente pelas 

IFES, levando-se em conta o conjunto de reivindicações exposto pelos movimentos de luta 

dos estudantes e pela estrutura já existente em cada universidade. 

O que se vivenciou principalmente a partir de 2008, com a promulgação da Portaria 

nº 39/2007 – MEC, que institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), foi 

a organização de linhas de ação da assistência estudantil. Nesse contexto, contando com 

recursos do governo federal, a UTFPR iniciou uma programática de atendimento aos seus 

estudantes por meio de bolsas. 

Vale ressaltar que a Portaria nº 39/2007 – MEC já estabelecia eixos de ação e 

atuação para as IFES, tais como: “I - moradia estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - 
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assistência à saúde; V - inclusão digital; VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; e IX - apoio 

pedagógico” (BRASIL, 2007). 

Por opção institucional, a UTFPR adotou como foco de atendimento a Bolsa 

Permanência2, buscando assim contribuir financeiramente com os gastos do estudante para 

estudar na instituição, na perspectiva de reduzir os índices de retenção e evasão. 

A Bolsa Permanência era concedida conforme editais específicos, lançados 

semestralmente, em que os estudantes se inscreviam e apresentavam documentação 

comprobatória de sua situação socioeconômica. Mediante avaliação da sua renda per capita 

(estipulada na época pela gestão da reitoria em 1,5 salário mínimo nacional), o estudante 

recebia, durante 05 meses, o valor de R$150,00 depositados em sua conta bancária, como 

forma de atendimento às suas necessidades. 

Com pouco ou nenhum atendimento das ações propostas pelo MEC a partir de 2008, 

a UTFPR criou uma estratégia de atendimento ao estudante por meio da Bolsa 

Permanência. A bolsa buscava suprimir as lacunas das ações não implementadas em sua 

completude, dispondo para os estudantes um recurso que garantia minimamente o 

suprimento de algumas de suas necessidades. 

A partir da promulgação do PNAES, houve um significativo aumento no valor 

repassado aos estudantes por meio da Bolsa Permanência da UTFPR, que passou de R$ 

150,00 para R$ 350,003. 

Segundo dados, obtidos por meio de consulta ao Sistema Acadêmico da UTFPR4, de 

2008 a 2012 foram efetuadas 910 matrículas de estudantes nos cursos de Tecnologia em 

Alimentos, Engenharia Ambiental e Licenciatura em Informática do campus de Francisco 

Beltrão.  

É Necessário destacar que o número de matrículas efetuadas não garante que os 

estudantes, de fato, concluam a graduação. Cruzando informações do Sistema Acadêmico 

da UTFPR, observou-se que das matrículas efetuadas no período de 2008-2012, mais da 

                                                 
2 De 2008 a 2013, a UTFPR empregava o auxílio financeiro despendido aos seus estudantes com a 
denominação programa Bolsa Permanência. A partir do Ofício Circular nº 09/2013 GAB/SESU/MEC, 
que orienta sobre a criação da Bolsa Permanência do MEC, a UTFPR passou a adotar a 
nomenclatura de Auxílios Estudantis. Para fins de compreensão, sempre que o trabalho se referir ao 
programa antes de 2013, utilizar-se-á a expressão Bolsa Permanência da UTFPR. 
 
3 Vale ressaltar que, nos campi equipados com Restaurantes Universitários (RU), o valor de R$ 
350,00 era distribuído em duas modalidades: 01) Isenção no RU, equivalente ao valor de R$ 150,00 e 
02) pagamento de Bolsa – Depósito de R$ 200,00 na conta bancária do estudante. 
4 Segundo Palavezzini (2014), o Sistema Acadêmico da UTFPR é “[...] o meio oficial de 
gerenciamento dos dados acadêmicos da universidade”. (PALAVEZZINI, 2014, p. 118). 
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metade desistiu do curso, ou seja, dos 910 estudantes matriculados no período, 524 

evadiram. 

Há que compreender a importância do Decreto nº 7.234/2010 – PNAES, no tocante 

ao aumento do número de bolsas disponibilizadas aos estudantes.  

No entanto, junto com a procura dos estudantes pela Bolsa, outro contexto social 

surge: a seletividade. Há que se refletir que o contexto relacionado às políticas sociais 

brasileiras, sob a égide da concepção neoliberal de Estado, tem proporcionado apenas o 

atendimento mínimo e focalizado dos seus benefícios, para a população que se julgar mais 

vulnerável.  

Outro fator importante de ressaltar está relacionado ao indeferimento da inscrição 

dos estudantes. Essa questão deve ser pensada sob os dois principais motivos que levavam 

o indeferimento: 1) renda per capita superior a 1,5 salário mínimo nacional e 2) falta de 

documentação mínima prevista no edital5. 

No que diz respeito à questão da renda per capita superior a 1,5 salário mínimo 

nacional, demonstra-se novamente a focalização dos serviços para população em maior 

situação de vulnerabilidade social, deixando de lado que na sociedade brasileira, o salário 

mínimo não dá suporte e condições de atender as necessidades básicas do ser humano. 

Isso deixa de fora muitos estudantes que necessitam sair de suas residências, tendo seus 

familiares que arcar com novas despesas de aluguel, luz, água, alimentos em duas 

localidades.  

No que diz respeito à falta de documentação, esse ponto ainda demonstra um 

problema para a sociedade brasileira, quando uma grande parte dos cidadãos ainda não 

dispõe de todos os documentos mínimos exigidos pela legislação brasileira (Carteira de 

Identidade, Cadastro de Pessoa Física, Carteira de Trabalho e Previdência Social). Mesmo 

que a grande maioria dos municípios propicie projetos e serviços gratuitos para confecção 

de documentos, ainda persistem as demandas por esse serviço. 

A dificuldade de comprovação da sua situação econômica também leva os 

requerentes à Bolsa e seus familiares a omitirem ou negligenciarem suas rendas, o que leva 

a divergências na avaliação do processo e na comprovação da necessidade. Tendo em 

                                                 
5 Os documentos básicos para pleitear a Bolsa Permanência da UTFPR eram definidos 
semestralmente em editais, sendo exigido: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física e 
Carteira de Trabalho e Previdência Social do estudante e demais membros do grupo familiar; 
comprovação de renda por meio de contra cheque de pagamento de salário, ou declaração de renda 
de atividades rurais, ou sentenças judiciais determinando pensões, ou extratos de pagamento de 
pensões e aposentadorias. Os documentos deveriam ser entregues em cópia autenticada em cartório 
ou autenticadas no ato da inscrição por um servidor da UTFPR. Essa exigência foi substituída por 
cópia simples, em 2011, sem a necessidade de nenhuma autenticação. 
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vista que a comprovação da necessidade é um dos elementos chave para a designação dos 

recursos públicos em formato de bolsa, a inconsistência nas informações faz com que os 

estudantes não recebam os benefícios. 

O programa Bolsa Permanência é um programa semestral, em que todos os 

estudantes, independente de ter recebido a bolsa no processo de seleção anterior ao 

período pretendido, têm que se inscrever novamente.  

Número de 
estudantes 

contemplados 
no período de  

2008-2012 

Regulares Formados Desistente Trancado Transferido 

199 75 52 59 6 8 

100% 37,50% 26% 29,50% 3% 4% 

QUADRO 1 - Comparativo do número de estudantes contemplados com a Bolsa Permanência da 
UTFPR no período de 2008 a 2012, com a relação de estudantes formados e estudantes evadidos 

FONTE: DURAT, 2015, p. 113. 

Tem-se nesses indicadores que o número de desistentes (evadidos) no período de 

2008 a 2010 que receberam Bolsa Permanência da UTFPR foi maior do que o número de 

estudantes formados e que também receberam bolsa no período. 

As situações para a evasão dos estudantes são as mais diversas possíveis, e nesse 

momento não foi possível aferir com mais acuidade essa questão. 

Imprime-se nesse debate a pesquisa realizada pelos técnicos da UTFPR-FB junto à 

Comissão de Ingresso Permanência e Evasão6, em que foi possível levantar o índice geral 

de evasão dos estudantes do campus no período de 2010 a 2012. 

Curso 
Percentual de 

vagas 
ofertadas 

Percentual de 
alunos 

matriculados 

Percentual de 
alunos 

Evadidos 

Outros 
(trancamentos, 

mobilidade 
estudantil, etc.) 

Engenharia 
Ambiental 

100 59,84 33,84 6,32 

Licenciatura em 
Informática 

100 40,91 52,84 6,25 

Tecnologia em 
Alimentos 

100 55,83 32,92 11,25 

QUADRO 2 - Dados dos alunos dos cursos de graduação da UTFPR-FB nos anos de 2010 a 2012 

Fonte: DURAT, 2014, p. 4. 

                                                 
6 A Comissão de Ingresso, Permanência e Evasão (Comissão de IPE) foi criada por meio da Portaria 
nº 072/2013 – DIRGE-FB, com a finalidade de avaliar os processos de ingresso, permanência e 
evasão dos estudantes do campus de Francisco Beltrão, produzindo estudos e promovendo ações 
em prol da temática. 
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Os dados apresentados acima mostram uma grande evasão no campus. Há que se 

destacar na coluna “Percentual de alunos matriculados” que nem as vagas disponíveis para 

matrículas foram preenchidas em sua integralidade. 

Uma questão que não pode deixar de ser analisada é o contexto de adesão da 

UTFPR ao Sistema de Seleção Unificada SISU, que garante que os estudantes das mais 

diversas regiões e estados do país possam se matricular em qualquer universidade que 

tenha feito adesão ao sistema. Esse ponto é de fundamental importância, pois muitos 

estudantes entram na instituição na perspectiva do recebimento de bolsas para custear suas 

despesas, mas não são contemplados devido aos critérios já explicitados anteriormente. 

O SISU possibilitou que o estudante possa concorrer a vagas nas 
instituições públicas de educação superior em qualquer instituição brasileira 
que esteja cadastrada no SISU, utilizando para isso a nota do Enem, que 
pode ser realizada na região de residência do estudante. Sendo assim, a 
facilidade do SISU promove a eliminação das barreiras que impedem ou 
dificultam aos estudantes realizar o processo seletivo específico da 
instituição, mas não elimina a barreira promovida pelas dificuldades 
socioeconômicas dos estudantes que pode prejudicar a sua permanência 
na instituição escolhida. (BORSATO, 2014, p. 91). 

Outra questão é a localização do município de Francisco Beltrão, que é situada na 

região sudoeste do Paraná, distante dos principais centros urbanos, com infraestrutura 

precária de transporte que não facilita o deslocamento dos estudantes. 

Ademais, o histórico da UTFPR em ofertar cursos da área das ciências exatas, com 

foco principal voltado para as engenharias, cursos esses com alto custo para materiais 

pedagógicos e tempo de formação elevado (geralmente cursos diurnos e integrais), 

desfavorece que a classe trabalhadora busque formação na instituição. Mesmo com o 

acesso assegurado nas políticas de democratização de ensino (Lei de Cotas, PNAES, entre 

outros), os dados já apresentados permitem concluir que ainda são necessários mais 

investimentos para garantir a permanência dos estudantes (principalmente os estudantes 

pobres) na instituição. 

Compreender o fenômeno da evasão apenas pelo viés econômico é obscurecer a 

problemática da estrutura e da falta de preparo das instituições para atender a demanda de 

uma classe excluída por anos do processo educacional do país. 

 Cunha (1977) traz uma reflexão interessante sob o ponto de vista da formação 

cultural da classe dominante e da classe trabalhadora, no apontamento e progressividade 

dos indivíduos no processo de escolarização, retratando o que ele chama de “escolarização 

desigual”: 

O conteúdo do ensino não é algo que existe desligado das classes sociais. 
Tanto o conteúdo quanto a disciplina são familiares à classe dominante e às 
camadas médias, mas absolutamente estranhos à classe trabalhadora. Este 
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fato objetivo é dissimulado pelo pensamento pedagógico que postula a 
“naturalidade” da educação, e também, pelo senso comum, resultando, por 
sua vez, da educação (geralmente difusa). Essa dissimulação é necessária 
para que o ensino possa existir sem suscitar resistências maiores. Quando 
as crianças oriundas das classes dominantes e das camadas médias vão à 
escola, tem no ensino um prolongamento da primeira socialização, difusa, 
doméstica. Entretanto, para os filhos dos trabalhadores, a experiência 
escolar é algo traumatizante. A disciplina, o significado das palavras, o 
vocabulário, as maneiras consideradas decentes, a estrutura das frases, a 
maneira de expressar o pensamento, etc., são percebidos como uma 
arbitrariedade imposta, contrariando toda sua primeira socialização. O 
resultado, em termos puramente escolares, é a progressão “natural”, 
esperada, das crianças da classe dominante e das camadas médias através 
das séries da escola enquanto que os filhos dos trabalhadores repetem a 
mesma série várias vezes, abandonam os estudos ou passam a ser 
confinados em turmas especiais de (ir) recuperação. (CUNHA, 1977, p. 120-
121). 

 A situação apresentada acima retrata não só as condições culturais e 

escolares dos estudantes do ensino fundamental. Evidencia, também, o corte de classe na 

sociedade brasileira. As chamadas classes dominantes e as “camadas médias” adentram o 

meio escolar de uma forma “naturalizada”, enquanto a classe trabalhadora sofre o seu 

“estranhamento”. Essa situação não é muito diferente da realidade, sobretudo 

socioeconômica e cultural, encontrada no meio universitário. Ainda segundo o autor:   

[...] tanto para o ensino primário quanto para o ensino médio, a qualidade do 
ensino depende da classe social a que os alunos pertencem. Dito de outro 
modo, os estudantes provenientes de famílias de alta renda têm, 
provavelmente, um ensino de melhor qualidade do que o dos filhos dos 
trabalhadores. Esse fato vai produzir dois resultados. Produz em primeiro 
lugar a desigualdade do ensino concluído, quando estudantes de nível de 
renda distintos chegam a terminar o curso primário, o curso médio e até 
mesmo o ensino superior. Em segundo lugar, produz a crescente 
dificuldade para que os estudantes de rendas mais baixas progridam no 
sistema de ensino (CUNHA, 1977, p. 163). 

3. CONSIDERAÇÕES 

A questão da permanência é umas das preocupações colocadas para a assistência 

estudantil, mas não deve ser a única. 

A ideologia formulada e colocada em prática pela classe burguesa sempre colocou a 

educação e suas práticas a favor da geração de lucro para o capital, ou seja, a universidade 

tem se mostrado, em grande medida, o espaço da produção do conhecimento em favor do 

capital. Isso não impede que sejam gestados projetos alternativos de rompimento com o a 

alienação, com propostas curriculares que proporcionam uma reflexão sobre a sociedade 

capitalista e seus determinantes. Um exemplo desses projetos pode ser encontrado na 

Educação Popular.  
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No entanto, tais projetos encontram dificuldades de efetivação justamente pelo seu 

caráter emancipatório, que está em desencontro ao projeto de educação proposto pelo 

capital. 

Não é raro perceber que muitas demandas governamentais vêm revestidas de um 

caráter benéfico à classe trabalhadora. Essas demandas são resolvidas pelo governo com 

um viés capitalista, buscando atender as necessidades da população e ao mesmo tempo 

gerar lucro ao capital, encobrindo o resultado da luta de classes em prol de direitos. 

Nesse ínterim, é necessário destacar que a assistência estudantil é uma ação 

desenvolvida a partir da pressão dos estudantes, uma ação articulada com entidades de 

defesa da universidade pública, gratuita, laica, presencial, plural, de qualidade e acessível à 

classe trabalhadora. O debate sobre sua necessidade não surge com o REUNI, nem se 

esgota com a publicação do Decreto nº 7.234 – PNAES.   

 Ademais, é necessário que o Estado disponibilize financiamento para as linhas 

previstas no PNAES, bem como as instituições implementem ações que atendam não 

apenas às demandas financeiras, mas organizem seus atendimentos, inclusive 

pedagógicos, reformulando seus currículos para dar suporte qualificados aos seus 

estudantes. 
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