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Resumo: A universidade vem passando por um longo processo de mudança decorrentes de 

crises institucionais, de hegemonia e de legitimidade (SANTOS, 2011). Observa-se intensa 

mobilização dessa instituição, submetida a forte pressão do processo de globalização 

(ALMEIDA-FILHO, 2016), fazendo-se necessário rediscutir o seu papel na atualidade. De 

acordo com Chauí (2003), a universidade, por ser uma instituição social definida por sua 

autonomia intelectual, pode relacionar-se com o todo da sociedade e com o Estado, dando-lhe 

um caráter democrático. Sendo assim, tal instituição vem sofrendo ataques. Diante disso, cabe 

a reflexão acerca de quais as condições do estudante universitário nessa conjuntura de crises 

em que a instituição universitária vêm passando, dentro do contexto social, político, 

econômico e cultural do presente século (BALZAN, 2015). Esse texto é o resultado de uma 

pesquisa documental realizada na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) – BA, 

cujo objetivo foi estabelecer um confronto entre o processo de entrada na universidade com a 

conclusão dos cursos de graduação.  Os instrumentos de coleta analisados foram os dados de 

concorrência dos últimos processos seletivos (2015.1-2018.1), as normativas acerca dos 

programas de permanência estudantil desenvolvidos pela Pró-reitoria de Políticas Afirmativas 

e Assuntos Estudantis (PROPAAE) da instituição, e os dados acerca do número de egressos 

do último semestre (2017.2).  Para fundamentar o estudo, baseamo-nos, principalmente, nos 

seguintes autores: Coulon (2008), Balzan (2015) e Santos (2011). Os principais resultados 

apontam para uma diminuição gradual da concorrência nos últimos processos seletivos em 

todos os cursos, com exceção de Medicina que, ao contrário, apresenta um aumento da 

concorrência. Evidenciamos, também, que os cursos que apresentaram as menores taxas de 

concorrência foram as licenciaturas. Além disso, percebemos que a universidade dispõe de 

vários programas de assistência e permanência estudantil, a exemplo, os programas de bolsa 

de permanência. Apesar de tais políticas, notamos que o número de formandos em 2017.2 

decresceu na maioria dos cursos, exceto naqueles em que o número de inscritos no processo 

de seleção já eram maiores. 
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Introdução 

 

Pensar no perfil do estudante universitário na atualidade nos leva a repensar os 

modelos de educação universitária e o contexto em que a educação superior se encontra e o 

que ele proporciona para àqueles que entram em suas instituições. Chauí (2003) traz a 

universidade, enquanto representante da educação superior, como uma instituição social, 

pautada na autonomia, em um conhecimento que é guiado pela própria lógica, construído 
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dentro das reflexões e teorizações realizadas pelas mentalidades ali constituídas, uma 

instituição pública e laica, “inseparável da ideia de democracia e democratização do saber” (p. 

5). Sendo assim, a universidade se constitui e se estabelece enquanto centro onde faz valer os 

princípios democráticos universais para a vida humana.  

Porém, nas últimas décadas, a educação superior vem passando por processos de 

transformação transversalizadas pelos fenômenos da globalização, privatização e 

internacionalização, que vem trazendo consequências para a instituição universitária. Santos 

(2011) afirma que a universidade, nesse processo, tem passado por três crises: uma crise 

institucional, devido ao processo de perda de autonomia proporcionada pela dependência 

financeira do Estado que vê na universidade um espaço não lucrativo de investimento, 

reduzindo o compromisso político com ela, e, consequentemente, a perda de prioridade do 

patrimônio público da universidade nas políticas públicas. Outra crise é a de hegemonia, 

devido a um processo de descaracterização da universidade enquanto espaço de produção 

intelectual, o que pode ser observado através do processo de associação do capital intelectual 

com as necessidades do mercado econômico-financeiro, tendo em vista que os investimentos 

de pesquisa são orientados para os modos de produção capitalista. Com efeito, Chauí (2003) 

alude que essa instituição tem sido reduzida a uma organização, na medida em que, estando 

privatizada, abandona a formação e a pesquisa que, em sua maioria, tem obedecido às 

determinações do mercado que a financia. A terceira crise abordada por Santos (2011) é a de 

legitimidade, pois, com a fragmentação do sistema universitário e sua mercantilização, vemos 

uma desvalorização dos diplomas universitários. Segundo o mesmo autor, é a transformação 

da universidade 

 

No seu conjunto, numa empresa, numa entidade que não produz apenas para o 

mercado mas que se produz a si mesma como mercado, como mercado de gestão 

universitária, de planos de estudo, de certificação, de formação de docentes, de 

avaliação de docentes e estudantes (p. 21). 

 

O que podemos observar, a partir dessa afirmação é que a universidade tem se tornado 

o que Almeida-Filho (2016) traz – meramente uma instituição de ensino –, o que implica na 

perda da sua constituição histórica de espaço de educação e formação cultural. Falamos, 

então, de um mercado universitário, submetendo a ética acadêmica à lógica dos processos 

mercantis.  

Levando em consideração as modificações ocorridas no cenário da educação superior, 

e os impactos proporcionados na universidade enquanto instituição, vale refletir acerca de 

quais as implicações que esse processo de crise traz para o estudante universitário. Dentro de 

uma lógica fortemente capitalista, é importante pensarmos quem é o estudante que adentra 



 

nos espaços da educação universitária e como ele sai deste lugar. A partir dessas reflexões, 

este estudo tem como objetivo analisar o processo de entrada e de saída do estudante 

universitário nos cursos de graduação, a partir da realidade de uma universidade pública 

baiana. Para a análise dos dados, a pesquisa se debruça nos arcabouços teóricos de Coulon 

(2008), Balzan (2015) e Santos (2011), e será apresentada brevemente a seguir. 

 

Marco Teórico 

 

Para estabelecermos o confronto entre os processos de entrada e conclusão da 

graduação, faremos uma breve reflexão acerca de quem é o estudante universitário da 

atualidade. Iniciamos com a ideia de estudante universitário trazida por Balzan (2015). Numa 

perepctiva pragmática, porém crítica, o autor traz que não existe a ideia do Estudante 

Universitário, mas fala-se de uma multiplicidade de universitários, diferentes perfis que 

variam de acordo com vários fatores externos à universidade. Pode se pensar no estudante que 

está na instituição em período integral e que lhe é proporcionado viver o ambiente 

universitário e o que ela pode oferecer: extensões, movimentos estudantis, iniciação científica, 

programas de extensão, etc. Há o estudante que frequenta o curso noturno, e que não lhe é 

dispensado tempo para as vivências acadêmicas, pois são estudantes trabalhadores, que 

transitam entre as atividades laborais diurnas e as atividades acadêmicas à noite e que, 

provavelmente, frequente os estratos sociais mais baixos. Há os estudantes que frequentam o 

turno matutino e que lhes é proporcionado desenvolver atividades como estágios, extensões, 

atividades voluntárias que podem agregar à sua formação acadêmica e aqueles que fazem 

parte da modalidade da Educação à distância (EaD), os quais vivenciam muito pouco o 

ambiente da sala de aula universitária, já que, a maior parte das atividades acadêmicas são 

feitas em casa (BALZAN, 2015).  

Outros aspectos, como a renda, a escolha do curso, e as condições de acesso são 

potenciais para pensar no perfil dos estudantes universitários. Santos (2011) traz alguns 

aspectos importantes no que diz respeito às condições de acesso, nos quais ele corrobora 

acerca da gratuidade da educação universitária aos estudantes da classe trabalhadora e a 

manutenção dos mesmos na instituição através da criação de programas de permanência e 

concessões de bolsas que garantam a continuidade desse estudante na graduação até a sua 

conclusão. Além disso, as ações afirmativas são de grande importância para a garantia da 

equidade de acesso dos sujeitos à universidade e o acompanhamento dos estudantes durante o 

processo.  



 

Coulon (2008), ao resgatar a dimensão subjetiva do ser estudante universitário, traz 

que o sucesso acadêmico do indivíduo vai depender, em grande parte, da capacidade que 

possui de se inserir ativamente em um novo ambiente que é a universidade, e que o estudante 

passará por modificações nas relações que se estabelecem em três dimensões: a relação com o 

tempo, já que o fluxo de informações e o tempo que dispõe para apreender é discrepante, as 

interferências como movimentos grevistas podem prolongar o período de formação 

acadêmica, e a fragmentação das disciplinas em horários diversos também implica nas 

relações temporais; a relação com o espaço, já que falamos de uma instituição 

departamentalizada, formada por diferentes colegiados, laboratórios, setores administrativos e 

acadêmicos que modificam a forma como o sujeito transita por tais lugares; a dimensão com 

as regras e o saber, a partir das quais o estudante universitário passa a ter mais autonomia na 

construção de seus processos acadêmicos, e que os saberes adquiridos ao longo da graduação 

precisam ser relacionados e sintetizados por que serão o escopo de suas futuras atuações 

enquanto profissionais. 

Essas dimensões relacionais se ressignificam ao percebermos que o estudante 

universitário dos tempos atuais vive em um momento histórico e cultural de complexidade 

alta e de muitas contradições, tendo em vista que o mundo globalizado exige soluções 

imediatas para problemas impensados há algumas décadas, mediadas pelos equipamentos 

eletrônicos, que podem implicar nas relações que esse sujeito estabelece com a vida 

acadêmica, seu projeto de vida e profissional (BALZAN, 2015). Da mesma forma em que os 

estudantes são exigidos, também exigem da universidade, do docente, não sendo passivos 

diante das relações estabelecidas em sala de aula, mas ativos, críticos acerca das metodologias 

utilizadas nas mediações entre o ensino e a aprendizagem, e quando as expectativas geradas 

ao adentrar ao espaço universitário não são condizentes com a realidade, tendo em vista que o 

que temos hoje, é uma universidade pública sucateada e abandonada pelo Estado, pode gerar 

sentimentos de frustração, o que implica na evasão, na transferência, ou numa permanência 

infinda, passeando entre as disciplinas, sem foco ou objetivo de conclusão do seu curso. 

 

Metodologia 

 

Este estudo foi realizado a partir de uma pesquisa documental feita na Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), no estado da Bahia. A UEFS é uma universidade 

localizada na região norte do município de Feira de Santana-BA, e possui como característica 

a sua localização na região de entrada do sertão baiano. A instituição conta com laboratórios, 

biblioteca central, restaurante universitário, administração centralizada, museus (com 



 

destaque para o museu do sertão), parque desportivo, serpentário, herbário, residência 

universitária e residência indígena.  

A UEFS oferta atualmente 28 cursos de graduação, dos quais 14 são bacharelado, 11 

de licenciatura e 03 que ofertam as duas modalidades. Os cursos se dividem em 04 áreas de 

concentração: Tecnologia e Ciências Exatas, Ciências Humanas e Filosofia, Letras e Artes, e 

Ciências Naturais e da Saúde. 

Para esta pesquisa, foram utilizadas três fontes de documentos:  

 Os dados de concorrência dos processos seletivos dos semestres compreendidos entre 

2015.1 e 2018.1. Foram analisados as médias de concorrência de cada um dos 

semestres em cada um dos cursos oferecidos; 

 Os dados fornecidos pela Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA) dos formandos do 

semestre 2017.1. Os dados foram fornecidos desse semestre devido ao processo de 

atrasos nos calendários acadêmicos decorrentes dos movimentos grevistas existentes 

na instituição nos últimos anos; 

 Os seguintes documentos de programas de ações afirmativas e de assistência 

estudantil, da Pró-reitoria de Políticas afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPPAE), 

da UeFS: o Programa Institucional de Bolsa Alimentação, a Residência Universitária, 

o Auxílio Permanência, o Auxílio Residente, o Auxílio Emergencial, Bolsa Estágio 

Acadêmico e o Apoio aos estudantes e as Entidades Estudantis. 

 

Esses documentos foram analisados, a partir do marco teórico utilizado, gerando uma 

reflexão acerca do aumento ou diminuição da concorrência nos últimos vestibulares, 

associando com o interesse dos estudantes para o ingresso na educação superior pública, e o 

quantitativo de formandos, levando a uma reflexão acerca dos processos que podem ocorrer 

no período da graduação que corroboram na permanência ou evasão do estudante, e como as 

políticas afirmativas contribuem para esse processo. 

 

Resultados e discussão 

 

A tabela 01 apresenta os dados de concorrência dos vestibulares compreendidos nos 

períodos de 2015.1 a 2018.1, dos 28 cursos de graduação existentes na instituição. 

 

Tabela 01 – Dados de concorrência dos Processos Seletivos – UEFS 

Curso Vagas 
Processos Seletivos 

2015.1 2015.2 2016.1 2017.1 2017.2 2018.1 

Administração  12,50 15,57 10,62 7,45 7,07 9,02 



 

Agronomia  5,5 6,10 5,27 4,50 3,30 5,62 

Bach. Biologia  8,8 10,55 8,55 4,95 5,95 9,60 

C. Contábeis  9,42 10,35 8,25 5,27 7,12 7,62 

C. Econômicas   4,40 4,90 3,45 2,07 2,27 3,35 

Direito  37,52 52,52 36,50 41,95 31,67 37,22 

Enfermagem  9,52 18,25 10,50 14,62 8,57 18,05 

Eng. Civil  26,80 29,17 19,62 14,85 13,10 14,27 

Eng. de 

Alimentos 

 6,00 5,62 4,32 2,82 2,05 3,00 

Eng. da 

Computação 

 10,32 11,47 9,82 5,40 6,57 8,67 

Farmácia
3
  10,16 --- 10,36 --- 8,90 --- 

Lic. Biologia  4,28 4,76 4,03 3,76 3,00 6,34 

Lic./Bach. 

Filosofia 

 2,15 2,85 1,82 1,52 1,92 1,92 

Lic Letras 

Vernáculas 

 2,20 3,00 3,00 2,25 2,75 3,65 

Lic./Bach. 

Física 

 1,82 1,37 1,90 1,30 1,22 1,65 

Lic. Ed. Física  8,45 10,87 9,05 7,15 4,75 9,20 

Lic./Bach. 

Geografia 

 3,20 3,52 3,32 2,77 2,12 3,00 

Lic. História  4,95 5,95 5,87 4,05 4,10 6,12 

Lic. Letras 

com Espanhol 

 2,40 2,90 2,10 1,45 2,55 2,95 

Lic. Letras 

com Francês 

 1,00 2,13 1,86 0,80 1,13 1,66 

Lic. Letras 

Com Inglês 

 3,95 5,95 5,30 4,15 4,90 6,55 

Lic. Música³  2,50 --- 2,50 --- 3,75 --- 

Lic. Química  2,66 3,26 2,80 2,26 1,56 2,63 

Lic. 

Matemática 

 2,40 2,12 2,60 2,20 2,17 2,92 

Lic. Pedagogia  5,10 6,22 5,42 4,15 4,50 7,52 

Medicina³  106,53 --- 133,30 --- 180,10 --- 

Odontologia  25,36 51,30 24,33 40,53 22,70 36,23 

Psicologia   26,40 28,36 21,76 23,70 17,16 23,36 

Dados disponíveis em: http://csa.uefs.br/ 

 

Através da tabela apresentada, podemos perceber algumas variações nas inscrições dos 

vestibulares dos últimos semestres. O semestre 2016.2 não se encontra nos dados acima por 

ter sido cancelado, com o intuito de regularizar o calendário acadêmico da instituição.  

                                                             
3 Oferta de curso anual 



 

Alguns pontos devem ser levados em consideração, a partir dos dados apresentados. 

Pode-se observar que há valores altos de concorrência no semestre 2015.2, havendo 

diminuição na quantidade de inscritos a partir do semestre 2016.1. Isso pode ser observado 

em alguns cursos como o de Administração, que cai de 15,57, em 2015.2 para 9,02 em 

2018.1; o curso de Engenharia Civil tem uma queda significativa de 29,17 para 14,27, 

diminuindo em quase 50% na quantidade de inscritos; o curso de Psicologia se mantém 

estável, tendo uma diminuição apenas no semestre 2018.1 que fica com 17,16. Em relação às 

licenciaturas, podemos observar um aumento na procura do curso de Licenciatura em Letras 

com Inglês, que sobe de 3,95 em 2015.1 para 6,55 em 2018.2, havendo uma constância nas 

outros cursos. 

Em relação aos cursos anuais, os de Farmácia e a licenciatura em música se mantém 

constantes. O curso de medicina é o único dos cursos que a concorrência aumenta durante os 

semestres, com um crescimento significativo: 106,53; 133,30 e 180,10. Balzan (2015), ao 

fazer uma análise dos dados de concorrências de alguns cursos, faz algumas reflexões acerca 

da absorção desses profissionais pelo mercado de trabalho em momentos de crise, e os 

desafios que o estudante universitário brasileiro enfrentará após a conclusão da graduação.  

Ao analisar a diminuição dos números de inscritos nos vestibulares ao longo dos 

semestres na maioria dos cursos, podemos associar ao processo de perda de confiança e 

legitimidade da universidade enquanto instituição social de produção de conhecimento. Chauí 

(2001) traz que “por estar desprovida de toda e qualquer função, a universidade se torna um 

foco permanente de frustrações e de ressentimentos” (p. 53) e, de forma crítica, afirma que ela 

não mais oferece vantagens materiais nem prestígio social, o que leva a desistências e evasões 

ao longo da graduação. Ou seja, as perdas que a universidade pública vem tendo, devido ao 

processo de privatização da educação superior, com o apoio do Estado que não vê a 

instituição universitária como fonte lucrativa de renda, mas como um peso orçamentário, 

dando livre acesso aos grandes grupos empresariais implantarem seus sistemas universitários, 

impacta na confiança e segurança que os estudantes possuem em relação a universidade 

pública. Neste sentido, os estudantes parecem perder a credibilidade, também, tendo em vista 

que a entrada na universidade pública não garante a saída para o mercado de trabalho no 

tempo hábil de 4, 5 ou 6 anos, a depender da graduação feita. Ou seja, quando o estudante é 

aprovado matricula-se, mas não sabe quando concluirá os seus estudos, o que diverge 

daqueles que entrando em uma instituição da rede privada têm a garantia de que vão ser 

diplomados no tempo previsto. 

Quando analisamos a tabela 1, verificamos que o ano de menor concorrência foi 2017, 

praticamente em todos os cursos, o que pode estar associado com o cancelamento do semestre 



 

anterior e, consequentemente, com a perda da credibilidade nesta universidade pública, pois 

ela tem passado por greves constantes que tiram a perspectiva de conclusão do curso durante 

o período proposto, desestimulando o estudante; as condições do ambiente da sala de aula não 

são adequadas por ausência ou sucateamento dos equipamentos eletrônicos, climatização; a 

terceirização e sucateamento das atividades-meio, que potencializam as constantes 

paralisações, atrasando calendários de aula, desregulando os períodos de férias dos estudantes. 

Nesse contexto, cabe a reflexão: o que é mais interessante pro estudante, financiar seus 

estudos em uma instituição privada e garantir a sua formação profissional, ou entrar em um 

ensino gratuito onde não se sabe quando concluirá atrasando a colocação no mercado de 

trabalho? 

Outro ponto da tabela 01 nos conduz à seguinte reflexão: a concorrência dos cursos de 

licenciatura são significativamente mais baixas do que os bacharelados. Das licenciaturas, a 

que tem maior concorrência é Educação Física, que expressa valores como 10,87 em 2015.2, 

a única das licenciaturas que ultrapassou a dezena. A licenciatura de Letras com Francês 

apresenta as concorrências mais baixas, chegando a 0,80 em 2017.1.  

Balzan (2015) ao refletir acerca da baixa procura pelos cursos de licenciatura, faz uma 

análise com as ideias existentes sobre a docência na educação básica e a valorização do 

trabalho do professor. Ele afirma que “nossos estudantes universitários matriculados em 

cursos de licenciatura, em sua absoluta maioria não pretendem se dedicar à educação 

fundamental e média públicas” (p. 336).  Em grande parte, segundo o autor está associado aos 

baixos salários que, apesar de não ser tudo, se torna um elemento-chave para a situação em 

que se encontra a educação básica púbica brasileira. O ensino básico está passando por 

diversas crises, e cada vez menos os licenciados estão preparados para lidar com os desafios 

do cotidiano da escola e a complexidade cada vez maior da atuação do professor, que se 

mostra drasticamente diferente do que o que se preparou durante os anos da graduação.  

A tabela 02 apresenta os dados dos formandos do semestre 2017.1, dos cursos de 

bacharelado e licenciatura da UEFS. 

 

Tabela 02 – Formandos 2017.1 

 

Curso Formando

s 

Curso Formandos 

Administração 15 Engenharia de Computação 10 

Agronomia 04 Lic. em Biologia 08 

Bacharelado em Biologia 16 Lic. em Educação Física 36 

Ciências Contábeis 04 Licenciatura em Filosofia 01 

Ciências Econômicas 15 Licenciatura em Física 07 



 

Farmácia 09 Licenciatura em Geografia 17 

Direito 40 Licenciatura em História 19 

Bacharelado em 

Filosofia 

03 Licenciatura em Matemática 19 

Bacharelado em Física 03 Licenciatura em Música 16 

Bach. em Geografia 08 Lic. em Letras Vernáculas  21 

Psicologia 02 Lic. em Letras com Espanhol 06 

Medicina  00 Lic. em Letras com Francês 07 

Odontologia 26 Lic. em Letras com Inglês 08 

Enfermagem 29 Licenciatura em Pedagogia 32 

Engenharia de 

Alimentos 

10 Licenciatura em Química 04 

Engenharia Civil 28 TOTAL 423 
Fonte: Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA) – UEFS 

 

Podemos observar, a partir desses dados, algumas variações nos números de 

formandos nos diferentes cursos: o curso de Medicina não há formandos por ser da 

modalidade anual; o curso com maior número de formandos é o de Direito, com 40, seguido 

pela Licenciatura em Educação Física, com 36 e Enfermagem com 29; o curso com menor 

quantidade de formandos é a Licenciatura em Filosofia com 01, seguido com o de Psicologia 

com 02 e o Bacharelado em Física, com 03.  

Os dados da tabela 02 apresentam algumas lacunas. Por exemplo, não dá informações 

consistentes acerca das desistências, evasões, transferências e dessemestralizações dos 

estudantes. Mas, levando em consideração o total de vagas anuais que são ofertados (1.007 

com os cursos anuais e 921 sem os cursos anuais) há uma saída de menos de 50%, valor 

pequeno, mesmo considerando o não preenchimento de todas as vagas ofertadas no ingresso. 

Isso pode ser analisado a partir das perspectivas da vivência da academia pelos estudantes e os 

desafios que precisam enfrentar, como aborda Coulon (2008) que, ao adentrar na educação 

superior, o estudante universitário precisa enfrentar algumas rupturas como: nas condições de 

existência e vivência da universidade, pois este chega a instituição com diversas 

representações acerca do que é estudar na educação superior;  na vida afetiva, pois há um 

distanciamento da participação da família no processo e maior autonomia por parte do 

estudante; nos aspectos psicopedagógicos, pois a relação existente entre estudante e docente 

ganha outras dimensões na universidade, se tornando mais reduzida e menos tutelar, causando 

uma certa desorganização no estudante. Para o autor, “o tempo do ensino superior é o do 

anonimato” (p. 34). Ou seja, essas mudança drásticas dos processos da vida acadêmica, das 

relações afetivas e interpessoais existentes entre estudantes e professores, estudantes e 

estudantes são marcadamente fundamentais para a continuidade ou não do mesmo na 

graduação, desembocando na sua formatura. Balzan (2015) reflete: “quem é este aluno que 



 

acaba de ingressar na universidade? Muitos deles revelam dificuldades para acompanhar um 

curso que mal se inicia!” (p. 278). 

Outro ponto que influencia nos processos de ingresso e na conclusão da graduação, e 

que perpassa pelos anos da graduação está relacionado aos programas de permanência e 

assistência estudantil, como suporte para que os estudantes universitários dos diferentes 

estratos sociais tenham as condições necessárias de concluir seu curso. A UEFS possui, 

através da PROPPAE, regulamentos que normatizam alguns programas de assistência aos 

diferentes estudantes. Destacamos, na tabela 03, os programas e suas características: 

 

Tabela 03 – Programas de Assistência Estudantil da PROPPAE-UEFS 
 

Programa Resolução  Finalidade 

Auxílio 

Permanência 

000/2017 Conceder apoio financeiro aos estudantes não 

residentes, moradores de Feira de Santana, em 

situação de vulnerabilidade social, cotistas e das 

reservas de vagas não atendidos (as) pelo Programa de 

Permanência do Governo do Estado da Bahia, 

regulamente matriculados, assegurando sua 

permanência e a conclusão do curso de graduação no 

tempo previsto pela resolução 

Assistência 

Estudantil 

000/2017 Promover o acesso e a permanência, de estudantes de 

primeira graduação regularmente matriculados em 

curso presencial da UEFS e em comprovada situação 

de vulnerabilidade socioeconômica ou integrante de 

comunidades tradicionais historicamente excluídos do 

ensino superior 

Bolsa Auxílio 

Residente 

000/2017 Conceder auxílio financeiro aos estudantes residentes, 

regularmente matriculados, assegurando a 

permanência e a conclusão do curso de graduação no 

tempo previsto pela resolução 

Residências 

Universitárias  

000/2017 Acolher estudantes universitários, vinculados a cursos 

de graduação que não tenham núcleo familiar (pai e/ou 

mãe ou responsável e/ou cônjuge) domiciliado na zona 

urbana de Feira de Santana e que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social; aprovados em 

avaliação socioeconômica realizada pela Universidade 

Auxílio Emergencial 000/2017 Conceder apoio financeiro aos estudantes em situação 

emergencial de vulnerabilidade social não 

contemplados por Bolsas Institucionais da UEFS, 

estágios externos e/ou Programas de Permanência do 

Governo do Estado da Bahia 

Bolsa Alimentação 960/2007 Auxiliar o acesso à alimentação para estudantes de 

baixa renda dos cursos de graduação e pós-graduação 

oriundos da escola pública e de grupos sociais 

historicamente excluídos (negros, indígenas e 

quilombolas) da Universidade 

Bolsa Estágio 73/2001 Oportunizar aos alunos matriculados nos cursos de 



 

Acadêmico graduação desenvolverem atividades extra curriculares 

em laboratórios acadêmicos da Universidade 
Disponível em: http://www.propaae.uefs.br/ 

 

Podemos observar através dos programas de permanência estudantil, uma preocupação 

da Universidade de garantir que os estudantes dos estratos sociais mais baixos, oriundos de 

comunidades indígenas e quilombolas tenham as condições de se manter durante a graduação 

e consiga concluir o curso, evitando, assim, a evasão e a desistência. Santos (2011) afirma que 

a universidade pública deve permanecer gratuita e possibilitar aos estudantes das classes 

trabalhadoras a concessão de bolsas de manutenção, para garantir que este estudante que 

passou no processo seletivo, permaneça na instituição. Essas bolsas, para o autor, devem ser 

concedidas mediantes contrapartidas de trabalho nas atividades da universidade no campus ou 

fora dele. Outro ponto que Santos (2011) aborda é que as discriminações raciais ou étnicas 

devem ser enfrentadas com programas de ações afirmativas que devem visar o acesso e o 

acompanhamento, principalmente nos primeiros anos da graduação, nos quais as 

possibilidades de evasão são maiores.  

Tais ações oferecem condições para que o estudante conclua a graduação, 

possibilitando não só igualdade de acesso, mas também de permanência. Porém, tais 

programas têm sido alvo de limitações, em especial com os cortes orçamentários que as 

universidades vem tendo, de maneira que as poucas verbas que chegam precisam ser 

priorizadas nas atividades de manutenção da instituição e pagamento de pessoal, o que 

contribui para que poucos estudantes sejam contemplados pelos programas e, 

consequentemente, pode contribuir na diminuição de alunos que se formam, conforme mostra 

a tabela 02. 

 

Considerações  

 

Este estudo visou fazer uma breve análise do estudante universitário na 

contemporaneidade a partir da realidade da UEFS. Confrontamos os dados de concorrência 

dos processos seletivos com os de formandos, e discutimos as possíveis implicações dos 

programas de permanência estudantil nesse processo. Tais análises foram feitas a partir de 

referenciais teóricos que discutem a conjuntura da universidade pública em tempos de crises 

ocasionadas pelos processos de globalização, privatização e mercantilização da educação 

universitária. 

Podemos perceber, a partir da análise, como toda essa conjuntura impacta no perfil de 

estudante que ingressa na universidade pública, na forma como lida com o conhecimento, nas 



 

relações existentes entre estudantes e professores, nos projetos construídos a partir do 

momento em que decide entrar na educação superior. 

Apesar dos dados discutidos aqui trazerem muitas riquezas de informações para 

pensarmos o cenário da universidade, na ótica da UEFS, algumas lacunas foram percebidas: 

os fatores que podem estar associados à diminuição da concorrência nos últimos vestibulares, 

como o aumento do número de instituições privadas e o alargamento dos programas de 

financiamento estudantil, ou o fortalecimento dos Sistema de Seleção Unificada (SISU) ou 

Programa Universidade para Todos (ProUni); quais os motivos que levam à diminuição do 

número de formandos, em comparação ao número de vagas ofertadas nos processos seletivos, 

o que influencia? Os alunos estão desistindo? Não há o preenchimento das vagas? Os alunos 

estão dessemestralizados? Os programas de permanência não estão dando conta dos desafios 

que os estudantes enfrentam? A universidade pública tem perdido a legitimidade enquanto 

produtora de conhecimento intelectual, científico, cultural e humanísticos?  

Várias são as perguntas que esse estudo possibilitou, o que abre novos 

desdobramentos de estudos na compreensão dessa complexa realidade e das entrelinhadas 

entrelaçadas nas relações dos estudantes universitários com a instituição universitária, o que 

nos instiga a investigar as motivações que levaram os estudantes universitários à escolha dos 

cursos nos quais estão matriculados. 
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