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Resumo: Este estudo está vinculado, ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 

Gestão Educacional, desenvolvido pelo grupo de pesquisa REDES/CNPQ, da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM). A partir da democratização do acesso à educação superior 

no Brasil houve significativa expansão das universidades públicas desestruturando a antiga 

concepção elitista da universidade e dando espaço para inclusão social com aumento do 

número de estudantes egressos da escola pública. Nesse sentido, abordamos nesse trabalho a 

política de assistência estudantil da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM/RS e seu 

impacto na permanência e conclusão do curso de estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica.  A metodologia do trabalho constituiu-se por um estudo de caso com 

abordagem qualitativa. Como instrumentos de coleta dos dados utilizou-se de documentos e 

pesquisa bibliográfica baseada nas legislações sobre a política de assistência estudantil na 

educação superior e na UFSM, estudos sobre a educação superior de ZABALZA (2003); 

estudos de ZAGO (2006) sobre universitários de camadas populares, estudos de POLYDORO 

(2004) sobre o jovem universitário e de TINTO (2004) sobre evasão no ensino superior. A 

partir da experiência da autora como psicóloga da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis da 

Universidade Federal de Santa Maria - RS e dos resultados da pesquisa é possível inferir que 

muito se avançou no que tange ao ingresso de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. 

No entanto, ainda é um desafio às instituições de ensino superior implementar uma assistência 

estudantil que garanta permanência e conclusão do curso aos estudantes atendidos pela 

política de assistência estudantil.     
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Introdução 

 

Dentre as diversas atuações que a universidade pode ter na comunidade é unânime 

sua função como promotora de desenvolvimento social. O compromisso das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) torna-se maior, visto sua relevância como produtora de 

ensino, pesquisa e extensão com recursos públicos.  
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As políticas públicas que versam sobre a educação superior vêm, ao longo dos 

últimos anos, tentando dar conta dessas desigualdades. O Plano Nacional de Educação (PNE) 

em seu capítulo sobre a educação superior prevê como uma das metas e objetivos a criação de 

políticas que facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso à educação superior, 

através de programas que minimizem as desigualdades sociocognitivas e emocionais. Da 

mesma forma, o Programa de Reestruturação e Expansão do Ensino Superior (REUNI), o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), bem como, o Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES), a política de ações afirmativas, a lei das cotas, e o 

Sistema de Seleção Unificado (SISU) caminham para universalização do acesso ao ensino 

superior no Brasil.  

No entanto, não basta só garantir o acesso ao ensino superior, é preciso também 

investir na permanência desse estudante. É difícil encontrar, na literatura nacional e 

internacional, estudos que tenham procurado identificar métodos que possam auxiliar as 

instituições de ensino superior no diagnóstico do real risco de evasão.  

De acordo com TINTO (1989, p.1), 

 

El campo de la investigacion del abandono escolar se presenta desordenado, 

fundamentalmente, porque hemos sido incapaces de convenir los tipos de 

comportamientos que merecen, en sentido estricto, la denominacion de desercion. 

Como resultado existe confusion y contradiccion en lo que se refere al caracter y a 

las causas del abandono de la educacion superior [...] esa definicion puede variar de 

acuerdo a las diferentes partes interesadas, en relacion con el tipo de abandono de la 

educacion superior [...] aquellas partes se refieren a los estudiantes que adoptan 

comportamientos de abandono escolar, a los funcionarios universitarios dedicados a 
reducirlo en sus instituciones, y a los responsables estatales y nacionales encargados 

de formular políticas destinadas a limitar ese abandono a nivel regional o nacional. 

 

Tradicionalmente a UFSM é considerada a instituição federal de ensino superior com 

menor índice de evasão estando a abaixo da média das universidades federais. Enquanto a 

UFSM apresentou um índice de evasão de 13, 46% no ano de 2013 as outras instituições 

apresentaram um índice de 20,14% no mesmo ano (HOFFMAN, 2016). Esses dados brutos 

pouco explicam a evasão no contexto de uma universidade, no entanto, muito desses índices 

na UFSM são creditados a qualidade da sua assistência estudantil.  

Nesse sentido, abordamos nesse trabalho a política de assistência estudantil na 

educação superior e na Universidade Federal de Santa Maria – UFSM/RS através da literatura 

pesquisada, bem como, as características do estudante universitário e o impacto da assistência 

na sua permanência e conclusão do curso.   

 

Marco Teórico da Pesquisa 

 



 

A Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI, aprovada em Paris, 

em 1998, torna-se um dos documentos de referência para o desenvolvimento das ações de 

expansão do acesso ao ensino superior, bem como, no que se refere à assistência estudantil. A 

declaração dispõe, dentre outras coisas no artigo 3º que:  

 

d) deve-se facilitar ativamente o acesso à educação superior dos membros de alguns 

grupos específicos, como os povos indígenas, os membros de minorias culturais e 

linguísticas, de grupos menos favorecidos, de povos que vivem em situação de 

dominação estrangeira e pessoas portadoras de deficiências, pois estes grupos 

podem possuir experiências e talentos, tanto individualmente como coletivamente, 

que são de grande valor para o desenvolvimento das sociedades e nações. Uma 

assistência material especial e soluções educacionais podem contribuir para superar 

os obstáculos com os quais estes grupos se defrontam, tanto para o acesso como para 

a continuidade dos estudos na educação superior (UNESCO, 1998, s.n.).  

 

 

De acordo com Silva J.B. (2016), a inclusão de segmentos sociais vulneráveis apesar 

de efetivar a expansão do acesso à educação superior é realizada em acordo com os preceitos 

do Banco Mundial, que apostam no desenvolvimento dos países subdesenvolvidos através da 

modernização de suas instituições e da inovação tecnológica. Esta lógica vai se refletir no 

contínuo aumento do número de instituições de ensino superior privadas, incluindo EADs, e 

no estímulo à assistência estudantil baseada em financiamentos públicos para os estudantes 

em instituições privadas através do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) que propõe financiar os cursos de graduação para os 

estudantes nas IES privadas.   

A partir dos anos 2000 a assistência estudantil para a educação superior entra na 

agenda pública e ganhar maior notoriedade numa perspectiva de política governamental 

O contexto universitário apresenta um grau de diversificação que pode ser verificado 

em seu interior quanto aos objetivos, as atividades e as pessoas que a compõem, sejam 

docentes, técnicos e estudantes. De acordo com Chauí (2001, p.120), a universidade é uma 

instituição social que exprime em seu interior a realidade social das divisões, das diferenças e 

dos conflitos.   

O estudante universitário é sem sombra de dúvida o ator principal das políticas de 

assistência estudantil, sem eles não seriam necessárias tais ações e até mesmo a existência 

dessas instituições.  

Nos últimos anos, um conjunto considerável de estudos tem evidenciado o impacto 

das instituições universitárias no desenvolvimento psicossocial e cognitivo do estudante, 

assim como no seu rendimento acadêmico e no ajustamento à Universidade (FERREIRA; 



 

ALMEIDA, 1999; ADACHI, 2009; FERREIRA; ALMEIDA; SOARES, 2011; SCHLEICH; 

POLYDORO, 2005). 

De acordo com Zabalza (2004), atualmente a educação superior não é mais um 

privilégio para pessoas provenientes da classe social média alta. Ela passa a ser realidade para 

camadas cada vez mais amplas da população. Essa ampliação se dá, ainda segundo o autor, no 

sentido horizontal (jovens de diferentes classes sociais e de diferentes localidades geográficas) 

e também em sentido vertical (indivíduos de diferentes faixas-etárias) 

Polydoro (2000) considera esse período como um rito de passagem, caracterizando-se 

pelos estágios de: a) separação da comunidade ou condição interior; b) transição para dentro 

de uma nova comunidade, aprendendo valores, normas, padrões, e descobrindo as 

expectativas desta para com ele, e as oportunidades oferecidas pela comunidade; c) integração 

à nova comunidade intelectual e social.  

Segundo Schleich, Polydoro e Santos (2006), de forma geral, a educação superior 

provoca mudanças nos estudantes, tanto em nível pessoal, cognitivo, profissional, afetivo e 

social. A literatura tem demonstrado que os anos que os estudantes frequentam a educação 

superior são acompanhados por um extenso e integrado conjunto de mudanças decorrentes da 

diversidade de experiências que compõem este processo educacional, sejam atividades 

acadêmicas como não acadêmicas, obrigatórias ou não obrigatórias. (SCHLEICH; 

POLYDORO; SANTOS, 2006; SOARES; VASCONCELOS; ALMEIDA et, al., 2012)  

 A partir dos estudos de Soares A. B. et. al. (2014) pode-se perceber que a integração 

do jovem no Ensino Superior é um processo progressivo de adaptação, multidimensional e 

complexo, fortemente dependente de fatores pessoais e contextuais.   

Nesse sentido, Zago (2006, p. 230) aponta que não se pode generalizar o termo 

estudante, uma vez que, os estudantes não são todos estudantes no mesmo grau e os estudos 

ocupam um lugar variável em suas vidas.  

Segundo Carneiro (2010, p.5),  

 

A vida universitária é permeada por exigências comuns a qualquer estudante, seja 

ele ou não de origem popular. No entanto, é preciso levar em conta que, para a 

maioria dos estudantes pobres, esse sempre foi um universo quase impenetrável. 

Essa questão é essencial para compreender a rotina desses jovens, em um momento 
em que a universidade é forçada a se democratizar pela pressão histórica dos 

movimentos populares e encontra um contexto político mais favorável a essa 

democratização. 

 

Porte (1993) aponta que se por um lado existe relevantes produções científicas sobre 

as origens, constituição, modelos, formas de estrutura e de funcionamento, sobre a ideia de 

Universidade, sobre o corpo docente e sua atuação, e até mesmo, sobre aquela parcela 



 

discente dominante - as classes médias, do ensino superior brasileiro, por outro lado pouco se 

encontra de referências bibliográficas quando se trata do estudante em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica na universidade. 

Para Carneiro (2010) a entrada (e a permanência) dos estudantes de origem popular 

nas universidades públicas e privadas aponta tensões, conflitos e uma luta permanente para se 

estabelecer em um ambiente próprio às elites.  

 

Após a implantação da política de ações afirmativas em algumas universidades 

brasileiras é razoável pensar que essa pluralidade juvenil tenha se acentuado ainda 

mais, fazendo com que a universidade se confirme como espaço de excelência para a 

convivência com a diversidade e o respeito às diferenças. Entender o percurso do 

jovem neste universo é estar atento a variáveis acadêmicas e demográficas e analisar 

como cada uma delas irá afetar as decisões dos estudantes em permanecer ou deixar 
a universidade (Carneiro, 2010 p.10). 

 

 

 Para Zago (2006) o estudo com universitários de origem popular possibilita conhecer 

a dinâmica que permeia a vida cotidiana e a formação universitária, como também as 

estratégias e o custo pessoal daqueles que procuram permanecer no sistema de ensino apesar 

das condições adversas de escolarização. Ainda de acordo com a autora, a presença das 

camadas populares no ensino superior não oculta as diferenças sociais entre os estudantes. 

Partindo-se de uma análise que vai além do levantamento dos dados brutos (renda familiar do 

estudante, ocupação e escolaridade dos pais) para conhecer mais de perto a condição do 

estudante, é possível verificar que os custos materiais para permanência no ensino superior 

associam-se outros custos pessoais. 

Várias características pessoais, entre elas atributos pessoais, as experiências anteriores 

e o contexto familiar, contribuem para o estabelecimento do comprometimento do estudante 

com seus objetivos e com a instituição antes ainda de ingressar no ensino superior. Também 

são relevantes as expectativas educacionais do estudante, as quais podem traduzir-se no tempo 

que ele está disposto a dedicar para a obtenção de sua graduação e na importância que dá para 

aquela determinada instituição na comparação com outras. Destarte, traços da personalidade 

também podem precipitar a decisão de abandonar o curso, tais como um fraco 

comprometimento emocional com a educação, a impulsividade, a instabilidade e a ansiedade.  

Essas características e condições pessoais, familiares e acadêmicas, que modelam a 

disposição inicial e as intenções de frequentar o curso superior poderão ser alterados e 

reformulados através das interações entre o estudante e os sistemas acadêmicos e sociais da 

instituição. Essas interações permitirão, ou não, a construção de uma condição de integração 

acadêmica e social no ensino superior, dessa forma, apesar de presentes no mesmo ambiente 



 

universitário, a história de cada estudante determinará diferentes maneiras de interação com a 

universidade. 

Deste modo, Assis (2013) coloca que a perseverança na conclusão do curso superior 

não é, simplesmente, resultado das características individuais, experiências ou compromissos 

anteriores do indivíduo. Deve-se considerar também as características vinculadas às 

interações do indivíduo no contexto da instituição de ensino, sendo consequência de um 

processo de interações entre o indivíduo e a instituição (pares, docentes, administradores, etc.) 

onde ele está inserido.  

 Da mesma forma, o apoio financeiro dispensado pela instituição serve não só para 

equilibrar as oportunidades de ingresso de estudantes com situação socioeconômica inferior, 

mas também para facilitar integração deste contingente de estudantes nos componentes 

acadêmico e social da instituição. Também esse apoio influencia no compromisso do 

estudante com a sua formação e com a própria instituição, uma vez que evita que o estudante 

se veja tentado ou forçado a assumir uma carga de trabalho que o leve a considerar a 

conveniência de trocar de instituição ou mesmo de interromper os estudos.  

 

Trajetória Metodológica 

 

Os procedimentos metodológicos de uma pesquisa objetivam demonstrar o caminho 

percorrido pelo pesquisador na construção de sua pesquisa, definindo e descrevendo os 

instrumentos e técnicas para coleta e análise dos dados, o contexto e os sujeitos de pesquisa, 

os critérios de amostragem, bem como, estabelecem estratégias para realização da pesquisa. 

 A presente pesquisa constitui-se por uma abordagem qualitativa pretendendo estudar 

o fenômeno em suas múltiplas especificidades.  

Como instrumentos de coleta dos dados utilizou-se de documentos e pesquisa 

bibliográfica baseada nas legislações sobre a política de assistência estudantil na educação 

superior e na UFSM, estudos sobre a educação superior de ZABALZA (2003), 

BOAVENTURA (2013); estudos de ZAGO (2006) sobre universitários de camadas 

populares, estudos de POLYDORO (2004) sobre o jovem universitário e de TINTO (2004) e 

CISLAGHI (2008) sobre evasão no ensino superior. 

 

Resultados 

 

Contexto Histórico da Assistência Estudantil no Brasil 

 



 

A literatura pesquisada, embora com grande dificuldade de acessar a origem da 

assistência estudantil no ensino superior do Brasil (SILVA J.B., 2016; KOWALSKY, 2012; 

ARAUJO, 2007), traz como primeira prática de auxílio ao estudante em 1928, a construção da 

Casa do Estudante Brasileiro que ficava em Paris, sendo responsável por repassar as verbas 

necessárias tanto para a edificação das estruturas como para a manutenção da casa e dos 

estudantes. A assistência estudantil, nesse período histórico, estava voltada para o 

atendimento das necessidades dos filhos da elite brasileira. Em 1930, em meio a um processo 

de desenvolvimento industrial e urbano, com um novo modelo econômico que se estruturava 

no país e com novas demandas por educação e desenvolvimento, foi criada a Casa do 

Estudante, no Rio de Janeiro, para o atendimento dos alunos “carentes”. 

As ações de assistência estudantil de 1930 até 1980 foram voltadas para as questões 

mínimas de moradia e alimentação dos estudantes (SILVA M.L, 2012). Neste período, os 

serviços de assistência estudantil eram oferecidos por meio de um esforço quase que isolado 

de cada instituição, compreendendo apenas alguns restaurantes e casas universitárias 

desestruturadas e programas de bolsas ineficientes, sem nenhuma política ou programa de 

assistência estudantil (FONAPRACE, 2012)  

A partir da década de 1990 a educação superior sofre grande influência dos 

organismos internacionais que dispunham sobre sua expansão e sobre a ampliação do acesso 

das camadas mais populares como forma de redução da pobreza nos países subdesenvolvidos. 

Nesse sentido, é aprovado o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), o 

Programa de Reestruturação e Expansão do Ensino Superior (REUNI), o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil (PNAES), bem como, a política de ações afirmativas, a lei das cotas, 

e o Sistema de Seleção Unificado (SISU). Esses programas e políticas serviram como base 

para universalização do acesso ao ensino superior no Brasil.  

 

Contexto Histórico da Assistência Estudantil na UFSM  

 

As ações de assistência estudantil na UFSM, assim como a própria criação da 

universidade, se deram em um período histórico no Brasil, no qual ter uma universidade era 

garantia de pertencimento aos grandes centros regionais ou as capitais de estados.  

De acordo com Silva J.B. (2016) a primeira regulamentação formal das ações de 

assistência estudantil na UFSM ocorreu em 1965.   

 

Tal documento dispunha em seu primeiro artigo que “as unidades universitárias 

disporão anualmente [...] de Fundos Especiais, para concessão de BÔLSAS DE 

ESTUDO”, indicando em parágrafo único que os fundos referidos seriam 



 

distribuídos entre as unidades universitárias interessadas “proporcionalmente em 

relação ao número de alunos necessitados, devendo estes fazer prova [...] da carência 

de recursos” (Extratos da Resolução nº 01, de 09 de junho de 1965 apud SILVA J.B, 

2016, p.43).  

 

Antes dessa Resolução, de acordo com Kowalski (2012) em maio de 1963 foi 

instalado o Restaurante Universitário e, em setembro do mesmo ano, foi inaugurada a 

primeira a Casa do Estudante Universitário, no centro da cidade, sendo oferecidas 18 vagas a 

alunos escolhidos por critérios de vulnerabilidade socioeconômica. Já em 1966 foram 

destinados recursos para concessão de Bolsa Alimentação através da Resolução nº 02/66 

também aos alunos com baixa renda. Nessa época a assistência estudantil era competência do 

Departamento de Registros Gerais e Assuntos Estudantis (DRGAE) que além de realizar o 

controle acadêmico, também tinha como atribuição fornecer assistência ao estudante através 

de: bolsas; alimentação e casas de estudantes.  

No ano de 1972, é instituída a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis da UFSM. Em 1979 

é promulgada a Resolução nº 55/79 que define a PRAE como um órgão de direção e 

assessoramento nas questões relacionadas à assistência e promoção dos estudantes. (SILVA 

J.B, 2016, KOWALSKI, 2012). 

Segundo Silva J.B. (2016) nas décadas que se sucederam até a década de 2010, a 

PRAE manteve praticamente os mesmos benefícios, sendo apenas regulamentado ou então 

alterado alguns pontos de resoluções e normativas, sem contar com acréscimo nos seus 

programas e serviços.  A atuação da PRAE esteve voltada em parte de sua trajetória, à oferta e 

gerenciamento de subsídios e acesso a bolsas de auxílio aos estudantes que comprovassem 

estar em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Apesar de existirem diversas 

modalidades de bolsas ao longo desta trajetória, incluindo até mesmo bolsas para acesso a 

línguas estrangeiras, o foco da atuação da instituição historicamente foi a manutenção das 

Moradias Estudantis e do Restaurantes Universitário. 

Foi somente nos últimos anos, que se observa uma ampliação de benefícios 

institucionais de assistência estudantil na UFSM. Destaca-se a criação do Núcleo de Atenção 

ao Estudante, composto por assistentes sociais, psicólogos e odontólogos a fim de contribuir 

para permanência do estudante, conforme prevê o PNAES; a criação do Auxílio a Aquisição 

de Materiais Pedagógicos que visa proporcionar auxílio aos estudantes que necessitem 

adquirir materiais necessários para o desempenho acadêmico e a Bolsa Creche, instituída para 

estudantes mães que moram na Casa do Estudante.  

 No ano de 2007 tendo como base os textos internacionais de proteção aos direitos 

humanos e as diretrizes para a formação de políticas e programas que contribuam 

positivamente para a erradicação das desigualdades sociais e étnico-raciais, especialmente aos 



 

afro-brasileiros, alunos oriundos das escolas públicas, pessoas com necessidades especiais e 

indígenas a UFSM instituiu através da Resolução nº 011/07 o seu Programa de Ações 

Afirmativas de Inclusão Racial e Social que reservava de dez a quinze por cento das vagas 

para estudantes afro-brasileiros; vinte por cento para estudantes oriundos das escolas públicas 

e cinco por cento das vagas para estudantes com necessidades especiais.  

Assim, a UFSM seguindo a sua tradição de inclusão social através da sua assistência 

estudantil, antecipa-se a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. 

As ações de assistência estudantil nos outros campis da instituição são desenvolvidas 

por setores específicos. Esses setores contam com equipe formada por no mínimo uma 

assistente social e uma psicóloga, além de outros profissionais tais como: pedagogos, 

enfermeiros, técnicos em assuntos educacionais. 

 

TABELA 1 - Legislação pertinente a assistência estudantil 

 

Legislação Federal Legislação na UFSM 

1931 - Primeira forma de regulamentação da 

assistência ao estudante universitário (Decreto nº 

19.851, de 11 de abril de 1931) 

1965 - Instituída a primeira 

regulamentação da assistência estudantil: 

criação de fundos para concessão de 

bolsas (Resolução nº 001/65): 

1946 - Constituição Federal. Nela a assistência 

estudantil passa a ser obrigatória em todos os 

níveis de ensino 

1966 - Instituição passa a destinar 

recursos para concessão de Bolsa 

Alimentação (Resolução nº 002/66) 

1970 - Instituído o Departamento de Assistência 

ao Estudante (DAE) 

1979 - Instituídas as atribuições da 

PRAE (Resolução nº 055/79)  

1972 - Criado o Programa Bolsa de Trabalho 
(Decreto nº 69.927/72) 

1995 - Instituídas normas para concessão 
de Bolsa de Assistência Estudantil 

(Resolução nº 026/95). 

1988 - Constituição Federal (BRASIL, 1988) 1999 - Instituído o Programa Gratuito de 

Moradia Estudantil PRAE – UFSM 

(Resolução nº 011/99): 

1996 -Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394 (BRASIL, 1996) 

2000 – Instituída a regulamentação para 

concessão de benefícios a alunos 

carentes (Resolução nº 012/00) 

2007 - Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais - REUNI (BRASIL. Decreto nº 6.096, de 

24 de abril de 2007) 

2003 - A concessão de benefícios aos 

alunos carentes e o Programa Gratuito 

de Moradia Estudantil sofre alterações 

(Resolução nº 003/03, Resolução nº 

004/03 e Resolução nº 007/03) 

2014 - Plano Nacional de Educação - PNE 

(BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014) 

2006 – Regulamenta a concessão de 

benefícios socioeconômicos aos alunos 
da pós-graduação e instituí o Programa 

de Moradia Estudantil aos alunos da 

pós-graduação. (Resolução nº005/06 e 

Resolução nº 004/06) 

2010 - Institui e regulamenta o Sistema de 

Seleção Unificada (Portaria Normativa Nº 2, de 

26 de janeiro de 2010) e o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES (BRASIL. 

Decreto n 7.234, de 19 de julho de 2010) 

2007 - Institui, na Universidade Federal 

de Santa Maria, o Programa de Ações 

Afirmativas de Inclusão Racial e Social 

(Resolução nº. 011/07) 



 

2012 -Dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino 

técnico de nível médio e dá outras providências. 

(BRASIL. Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 

2012) e Decreto Nº 7.824, de 11 de outubro de 

2012 (Regulamenta a Lei no 12.711, de 29 de 

agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais 

de ensino técnico de nível médio.) 

2008 – O Programa de Moradia 

Estudantil da pós-graduação sofre 

alterações (Resolução nº 006/08) e 

novamente a concessão de benefícios e o 

Programa Gratuito de Moradia 

Estudantil são alterados (Resolução nº 

004/08 e 005/08) 

2017 – Decreto Nº 9.034, de 20 de abril de 2017 -  

Altera o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 
2012, que regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de 

agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais 

de ensino técnico de nível médio. 

2011 - Criado o Núcleo de Atenção ao 

Estudante (Resolução nº 46/11) 

 2013 - Institui o Auxílio à Aquisição de 

Materiais Pedagógicos (Resolução nº 

035/13) 

2014 – É alterada a regulamentação da 

moradia estudantil (Resolução nº 25/14): 

2015 – É alterada a regulamentação do 

Programa de Benefícios 

Socioeconômico (Resolução nº 35/15): 

2016 - Criada a Coordenadoria de Ações 

Educacionais - CAED (Resolução nº 

19/16) 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Conclusão 

 

A partir da pesquisa desenvolvida foi possível identificar característica importantes 

sobre o estudante universitário e a sua permanência na educação superior.  Da mesma forma, 

o estudo possibilitou realizar um resgate histórico da assistência estudantil tanto brasileira 

como da UFSM e constatar que a mesma foi alçada à política pública nos últimos anos. Esse 

fato representou uma conquista para a democratização do acesso e da permanência na 

educação superior.   

No entanto, mais do que garantir o acesso é preciso criar estratégias para manter o 

estudante na instituição.  Tontini e Walter (2014) apontam que identificar os fatores de risco à 

evasão favoreceria as instituições a realizarem uma melhor gestão dos recursos tanto 

financeiros como humanos, além de contribuir para avaliação e acompanhamento das 

políticas públicas. Também ao se identificar os estudantes com maior risco de evasão seria 

possível desenvolver estratégias integradas entre os diferentes setores das instituições para 

garantir a permanência daqueles que realmente almejam concluir uma graduação.  
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