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APRESENTAÇÃO 
 

Este trabalho é uma das ações que integra o planejamento da Diretoria de 

Assuntos Estudantis DAE ligada à Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos 

Estudantis PROCEA para o ano de 2019. O objetivo da pesquisa é verificar se a 

política de assistência estudantil tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida 

e para permanência com sucesso dos alunos da UNIR, no intuito de viabilizar a 

qualidade dos processos de formação dos estudantes beneficiados em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. Esperamos verificar a satisfação dos discentes em 

relação ao programa de assistência estudantil, como também, identificar as maiores 

necessidades destes.  

Os dados serão relevantes no sentido de auxiliar na avaliação das ações 

desenvolvidas pela PROCEA e na proposição de novas ações, pensando na 

possibilidade de expansão e de melhorias na execução dos programas. Dessa forma, 

as informações obtidas por meio dessa pesquisa poderão fortalecer os objetivos e 

embasar decisões sobre alternativas acerca dos aspectos gerais dos programas de 

assistência estudantil da UNIR. 

A pesquisa foi realizada por meio de formulário eletrônico hospedado no 

Google Forms. O formulário foi disponibilizado aos estudantes beneficiários, que 

responderam 20 perguntas, no período de 05 a 27 de setembro de 2019. Participaram 

da pesquisa 346 estudantes beneficiários, sendo que 170 (49,1%), são do Câmpus 

José Ribeiro Filho de Porto Velho, 36 (10,4%) participantes são do Câmpus Ji-Paraná, 

o Campus Professor Francisco Gonçalves Quiles de Cacoal teve 33 participantes 

(9,5%), enquanto que em Rolim de Moura houve uma participação de 31 estudantes 

(9%), Vilhena contou com 30 (8,7%), Guajará Mirim com 26 (7,5%), em Ariquemes 19 

(5,5%) estudantes responderam à pesquisa e em Presidente Médici não houve 

nenhum discente a responder o questionário, conforme gráfico 1. A meta final deste 

trabalho consiste em ter uma noção do alcance dos objetivos da política de assistência 

estudantil, da visão dos bolsistas sobre esta política e a sua satisfação em relação 

aos programas ofertados. 
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PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PNAES 
 

O Brasil nos últimos anos viveu um momento importante de expansão e 

democratização do acesso à educação superior pública. Foram diversificadas as 

formas de ingresso nos processos seletivos das universidades e como consequência 

da expansão do acesso foi necessário criar condições para que os alunos oriundos 

de famílias com renda hipossuficiente pudessem permanecer e concluir os estudos. 

Foi neste panorama que, em 2008, foi criado o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES). De acordo com a FONAPRACE: 

“O processo de democratização do sistema educacional brasileiro, 
particularmente das Universidades Públicas, passa necessariamente pela 
incorporação de estudantes oriundos de famílias de baixa renda. Não basta, 
entretanto, assegurar-lhes o acesso: é preciso considerar que o compromisso 
efetivo do Estado com a democratização do ensino superior pressupõe a 
criação de condições concretas de permanência de todos os alunos na 
universidade, até a conclusão do curso escolhido, através de formulação de 
programas que busquem atenuar os efeitos das desigualdades existentes, 
provocadas pelas condições da estrutura social e econômica. (FONAPRACE, 
1997, p. 301). 

 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foi instituído pela Portaria 

Normativa/MEC nº 39/2007, e foi regulamentado pelo Decreto nº 7.234/20102. Esse 

decreto tem como objetivo contribuir para a permanência com sucesso dos 

estudantes, nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), prioritariamente 

oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até 

um salário mínimo e meio, facultando as instituições federais implantar outros 

requisitos, desde que respeitados os princípios norteadores do programa. A criação 

dessa política possui como estratégia o combate às desigualdades sociais e regionais, 

bem como vislumbra a ampliação e a democratização das condições de acesso e 

permanência dos jovens no ensino superior público. Espera-se ainda, com a execução 

dessa política, a redução das taxas de retenção, de evasão e a inclusão social dos 

alunos nas Universidades Federais, uma vez que atualmente cerca de 70% de seu 

público é considerado de baixa renda, de acordo a 5ª Pesquisa do Perfil 

Socioeconômico dos Estudantes das Universidades Federais, divulgada pela 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes). A ações previstas no Decreto, no âmbito da assistência estudantil, devem 

https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/24874/o-programa-nacional-de-assistencia-estudantil-pnaes-no-ambito-dos-institutos-federais-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-a-necessaria-interpretacao-sistematica-da-constituicao-federal-das-leis-no-11-892-2008-e-no-9-394-1996-e-do-decreto-no-7-234#_edn2
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atender as necessidades básicas dos estudantes, tais como moradia, transporte e 

alimentação, bem como apoio pedagógico, inclusão digital, atenção à saúde, cultura, 

esporte, creche e suporte aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 

O mesmo Decreto também determina que as IFES tenham mecanismos de avaliação 

e acompanhamento do PNAES que as subsidiem para garantir a eficiência e eficácia 

das ações do programa. 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA   

 

O Programa de Assistência Estudantil da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos 

discentes na Universidade, possibilitando vivências e a construção de aprendizagens 

significativas referentes ao ensino, extensão e cultura, em articulação com a pesquisa, 

por meio da concessão de bolsa e auxílios a estudantes de cursos de graduação, na 

perspectiva de inclusão social.  

Dados do Censo da Educação Superior de 2014, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP, 2016), mostram que o percentual de 

alunos que abandonaram o curso para o qual foram admitidos chegou a 49% e as 

razões apontadas para que esse índice seja tão elevado são as mais variadas. Ainda 

que afete com mais intensidade as instituições de ensino superior (IES) privadas, este 

é um problema que merece atenção nas IES públicas também, uma vez que nestas, 

este índice chega a 24,58%. De acordo com dados constantes no site do INEP a UNIR 

é a universidade pública brasileira com a segunda menor taxa de abandono, com 

apenas 6,74%, o que de fato é uma taxa muito pequena. Nesse sentido, o Programa 

de Assistência Estudantil da UNIR é um dos suportes, na forma de auxílios financeiros 

para os estudantes com nível socioeconômico baixo, que garante a permanência do 

discente no curso. No entanto, a literatura especializada tem mostrado que são 

múltiplos os fatores determinantes para que esse abandono ocorra. Existe, porém, o 

entendimento de que as instituições de ensino são os atores mais capazes de 
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promover políticas efetivas de apoio aos estudantes para mitigar este problema 

(GILIOLI, 2016). 

Segundo Vasconcelos (2010), a assistência estudantil tem uma trajetória conectada 

com a trajetória da assistência social, e as duas resultam das lutas dos movimentos 

sociais no contexto do fim da ditadura militar e promulgação da Constituição Federal 

de 1988. No âmbito da UNIR o percurso da assistência se deu dentro dessa 

perspectiva, sendo a Resolução n°061/CONDIR, de 13 de dezembro de 1996, a 

primeira a regulamentar alguma forma de auxílio ao estudante de baixa renda da 

universidade, em que era concedida uma Bolsa-Auxílio através de Estágio 

Extracurricular no valor de um salário mínimo e meio. Com o passar dos anos novas 

resoluções foram aprovadas implementando outros tipos de Auxílio e ampliando o 

número de atendidos. O Programa de Assistência Estudantil se consolidou como um 

programa com atendimento mais amplo, em termos de número de estudantes 

atendidos e variedade de tipos de auxílio, a partir da criação do PNAES. A 

normatização e resoluções do programa vem sendo adequadas ao longo dos anos a 

fim de atender as novas demandas que vão surgindo. 

Vários autores concordam que a assistência estudantil deve ser vista como 

investimento e não somente como direito de assistência social ao estudante 

vulnerável socioeconomicamente, dada a importância da educação para o 

desenvolvimento de uma região e ascensão social do indivíduo, pois os capacita para 

assumirem papéis estratégicos na sociedade. 

Conforme o Plano Nacional de Assistência Estudantil (ANDIFES, 2007),  

“A busca da redução das desigualdades socioeconômicas faz parte do 
processo de democratização da universidade e da própria sociedade 
brasileira. Essa democratização não se pode efetivar apenas mediante o 
acesso à educação superior gratuita. Torna-se necessária a criação de 
mecanismos que garantam a permanência dos que nela ingressam, 
reduzindo os efeitos das desigualdades apresentadas por um conjunto de 
estudantes, provenientes de segmentos sociais cada vez mais pauperizados 
e que apresentam dificuldades concretas de prosseguirem sua vida 
acadêmica com sucesso.” 
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A UNIR concede 2.483 auxílios mensais, destinados a 1688 estudantes, distribuídos 

entre Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Moradia, Auxílio Creche e 

Auxílio Acadêmico. Além destes, há também o Auxílio Emergencial destinado a 

estudantes que tenham alterações abruptas de renda ao longo do curso e ainda o 

Auxílio Participação em Eventos que tem como finalidade subsidiar financeiramente a 

participação dos discentes em eventos de cunho científico. O volume de recursos 

investidos no último ano de 2019 chegou ao montante de R$ 6.023.892,80 distribuído 

entre os variados auxílios. 

Anualmente, na UNIR, são abertos dois editais para a concessão de auxílios, um no 

campus da capital e um para os campi do interior, com a finalidade de selecionar os 

discentes que se encontram em maior vulnerabilidade socioeconômica e dar suporte 

financeiro que permita sua permanência e conclusão do curso. Conforme pode-se 

observar no gráfico abaixo, nos três últimos editais, dos anos de 2017, 2018 e 2019 a 

média de inscrições foi superior a 8500, o que demonstra que a demanda é bastante 

grande, bem como, a cada ano a média da renda de corte vem decaindo, chegando a 

menos de meio salário mínimo, que em 2019 era de R$ 998,00. Os dados dos inscritos 

aptos a receberem o auxílio nos mostram que o número de discentes vulneráveis vem 

aumentando apesar de os auxílios disponíveis serem os mesmos.  

 

Tabela 1 

O gráfico abaixo (Tabela 2) também detalha a média da renda de corte por auxílio no 

campus de Porto Velho, nele podemos verificar que esta renda vai caindo ano a ano. 

A análise dessas informações demonstra que uma grande parcela dos alunos que 
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ingressam na UNIR encontra-se em situação de grande vulnerabilidade 

socioeconômica 

 

Tabela 2 

Todos esses indicadores servem para avaliar e orientar a política do Programa de 

Assistência Estudantil da universidade, no sentido de buscar subsídios para ampliar o 

número de atendidos, como também, aumentar o valor pecuniário de cada auxílio 

concedido. 

 

POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PNAES 

 

À medida que o número de atendidos nos programas de assistência estudantil 

crescem, se torna ainda mais necessário medir seus impactos. A avaliação e o 

acompanhamento dessas ações são de fundamental importância pois podem nos 

nortear no que diz respeito à otimização dos recursos utilizados nos programas 

voltados aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Estes 

mecanismos também são essenciais na prestação de contas e obediência aos 
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critérios estabelecidos pela legislação que rege cada programa. A avaliação contínua 

e o acompanhamento dos resultados obtidos com os recursos do PNAES são 

fundamentais pois garantem a continuidade dos programas e para que sejam 

consolidados como políticas institucionalizadas. 

Enfatiza-se ainda, as limitações para o pleno atendimento do público que necessita 

dos auxílios para garantir a permanência na universidade, uma vez que não se 

consegue contemplar todos os discentes com perfil de vulnerabilidade 

socioeconômica devido à escassez dos recursos. 

 

A PESQUISA SOBRE A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UNIR 

 

Na sequência, serão apresentados os dados que foram obtidos no 

levantamento feito através de questionários respondidos pelos beneficiários dos 

programas de assistência estudantil da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos 

Estudantis PROCEA e que são assistidos com recurso do PNAES. 

 A pesquisa abrangeu 346 estudantes de sete dos oito campi da UNIR, 

beneficiários dos programas de assistência estudantil. De acordo com o gráfico 1, do 

número total de participantes, o Campus de Porto Velho representou 49,1%, Ji-Paraná 

10,4%; o Campus Professor Francisco Gonçalves Quiles de Cacoal 9,5% de 

respondentes para pesquisa; Rolim de Moura 9%; Vilhena representou 8,7% dos 

participantes, Guajará Mirim 7,5% e Ariquemes 5,5%; Presidente Médici não teve 

nenhum discente a responder o questionário. A amostra é bastante representativa 

tendo em vista, a quantidade de alunos, atendidos com os auxílios da Assistência 

Estudantil da UNIR, algo em torno de 2.600 anualmente. 

 

http://www.procea.unir.br/homepage
http://www.procea.unir.br/homepage


12 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS 
 

Campus José Ribeiro Filho -  BR 364, Km 9,5 - CEP: 76801-059 - Porto Velho – RO 

www.procea.unir.br –  procea@unir.br 

Fone:(69)2182-2254 

 

GRÁFICO 1 

 

Como pode ser observado no gráfico 2, dos 346 beneficiários que responderam, o 

maior percentual 207 (59,8%) recebem auxílio transporte, em segundo lugar com 162 

(46,8%) recebem auxílio alimentação; 86 (24,9%) dos alunos respondentes recebem 

auxílio acadêmico; seguido do auxílio moradia com 57 (16,5%) do total; creche teve 

29 (8,4%) de beneficiários; bolsistas foram 15 (4,3%) e 7 (2%) de auxílio emergencial. 

Ainda teve 15 (4,3%) respondentes que não são beneficiários do programa. Convém 

salientar que os discentes podem receber mais de um auxílio e por conta disso a soma 

dos percentuais é maior que cem. 
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GRÁFICO 2 

 

Quanto ao tempo que os estudantes são beneficiários do programa de auxílios e 

bolsas (gráfico 3), pode-se observar que mais de três quartos (¾) do total dos discentes 

recebem por, até no máximo dois anos, isto é, 116 (33,5%) há dois anos e 115 (33,2%) 

um ano e 58 (16,8%) recebem há menos de um ano, enquanto 41 (11,8%) informaram 

que recebem há três anos e apenas 15 (4,6%) recebem há 4 anos ou mais. Esses 

dados no levam a concluir que nem todos os estudantes necessitam dos auxílios até 

o final de seus cursos uma vez que no decorrer do mesmo vão surgindo oportunidades 

de trabalho através de estágios remunerados. Um outro dado que ainda será objeto 

de estudo para ser melhor avaliado é sobre quantos estudantes abandonam seus 

cursos mesmo recebendo auxílios. 
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GRÁFICO 3 

 

Para grande parte dos estudantes que recebem auxílio, esta ajuda financeira é 

fundamental para sua permanência na universidade. Conforme o gráfico 4 para 79% 

dos respondentes, o auxílio contribuiu muito para a melhorara no orçamento e para 

21% melhorou em partes. Nenhum respondeu que não houve alteração, o que 

demonstra que para os alunos assistidos o Programa da Assistência Estudantil 

cumpre com seu objetivo, uma vez que auxilia para sua permanência e conclusão de 

seus cursos. 

 

 

GRÁFICO 4 
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Quando perguntados sobre o PNAES, que é o programa federal que subsidia o 

Programa de Assistência Estudantil da UNIR, observa-se, conforme o gráfico 5, que 

mais da metade 54,6% conhece o programa e 45,4 % não o conhece. Esse resultado 

mostra que é importante fazer uma melhor divulgação no momento do ingresso dos 

discentes. Uma das ações de divulgação da Assistência Estudantil no ano de 2019 foi 

a participação na Mostra de Cursos, em que estiveram presentes as escolas da rede 

estadual e foi um momento oportuno para divulgar o programa e incentivar os 

estudantes de baixa renda para o ingresso na instituição. 

 

 

GRÁFICO 5 

 

De acordo com o gráfico 6 uma parcela muito pequena tinha conhecimento da 

existência do PNAES antes de entrar na universidade, apenas 7,2% ante um universo 

de 92,8% que não sabia dessa ajuda de custo para discentes de baixa renda, o que 

denota que é urgente que se faça uma melhor divulgação para o público externo. A 

comunicação das ações realizadas pela universidade deve ser feita por meio da mídia 

impressa e digital, sites, vídeos e todas as ferramentas de comunicação, garantindo a 

ampla divulgação. 
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GRÁFICO 6 

 

Sobre a forma que o aluno tomou conhecimento da concessão de auxílios e bolsas 

pode-se verificar, conforme gráfico 7, que 55,2% obteve a informação através dos 

colegas da universidade, 30,9% através do site da UNIR/PROCEA, 10,4% através dos 

professores e o restante por outras formas. Esse resultado mostra que a forma que a 

divulgação vem sendo realizada deixa a desejar no quesito de mídias sociais, que 

atualmente são muito populares entre os universitários. 

 

 

GRÁFICO 7 

Quando questionados sobre a forma que as ações da PROCEA têm sido divulgadas 

a grande maioria, 78,6%, dizem que que essa divulgação é feita de forma satisfatória 
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e 21,4% não a consideram satisfatória (gráfico 8). Assim, é importante ampliar ainda 

mais as formas que a Pró-Reitoria vem adotando para divulgar. 

A UNIR tem se empenhado em busca da promoção, consolidação e ampliação de sua 

política de assistência estudantil a fim de garantir uma formação adequada para todos 

seus discentes da graduação e a PROCEA tem envidado esforços de toda equipe a 

fim de divulgar de forma satisfatória os programas, bem como os editais. As ações 

são divulgadas no acolhimento dos estudantes ingressantes no início de cada 

semestre, no site da PROCEA, redes sociais e folders confeccionados pelos setores 

de assistência estudantil e também no último ano na I Mostra de Cursos realizada na 

universidade.  

 

 

GRÁFICO 8 

 

Com relação aos editais publicados pela PROCEA apenas 2,9% do estudantes 

responderam que não são claros, no entanto, menos da metade, 44,2% disseram que 

sempre foram apresentados de forma clara as orientações e regras, o que mostra que 

uma grande parcela encontra algum grau de dificuldade, isto é, 28,9% frequentemente 

e 24% ás vezes não conseguem ter clareza quanto ao que é solicitado (gráfico 9). 

Nesse sentido, a Assistência Estudantil está elaborando uma cartilha com orientações 

sobre os principais pontos que geram dúvidas para os discentes a fim de que fique 

mais claro e objetivo cada ponto do que é solicitado. 
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GRÁFICO 9 

 

A Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE) atende diariamente um grande número de 

estudantes que vem em busca de informações sobre os mais variados assuntos 

relacionados à vida acadêmica e aos auxílios. É importante que as orientações sejam 

claras de modo que o aluno compreenda e usufrua dos seus direitos de forma plena. 

Os resultados do questionário mostram que 47,1% sempre saem esclarecidos, 28,9% 

frequentemente, 16,5% às vezes e 2,9% muito raramente, conforme o gráfico 10. 

Apesar de ser um percentual pequeno aqueles que terminam o atendimento sem suas 

dúvidas esclarecidas se faz necessário rever alguns procedimentos a fim de que todos 

os discentes sejam plenamente atendidos. 
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GRÁFICO 10 

 

Sobre o acompanhamento dos alunos que recebem os auxílios na opinião de 59,8% 

ele é realizado de forma efetiva e para 40,2% não (gráfico 11). O acompanhamento é 

realizado através da avaliação dos dados no sistema SIGAA em que são observados 

a frequência e desempenho acadêmico.  Também há visitas domiciliares que não tem 

um grande alcance devido ao número reduzido de servidores e recursos financeiros 

escassos, de modo que atualmente esse trabalho é voltado mais para a verificação 

de denúncias e aos que declaram renda zero.  Assim, para acompanhamento e 

avaliação do programa, todos os discentes que recebem auxílios são avaliados em 

vários aspectos. O atendimento psicossocial utiliza indicadores como retenção, 

evasão e desempenho acadêmico para realizar esse processo. As informações 

obtidas por meio desses indicadores possibilitam detectar alterações de desempenho 

acadêmico e, consequentemente, modificar ou fortalecer os programas executados 

pela DAE/PROCEA, possibilitando a comparação entre o índice de coeficiente 

acadêmico dos alunos auxiliados, com índice dos alunos não auxiliados. Dessa forma, 

é possível acompanhar e avaliar se o programa cumpre seu papel, no sentido de 

melhorar o desempenho acadêmico e contribuir com a permanência dos alunos em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
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GRÁFICO 11 

 

O principal objetivo do Programa de Assistência Estudantil é auxiliar no 

desenvolvimento acadêmico dos estudantes de baixa renda a fim de que o mesmo 

permaneça e conclua seu curso. O Programa de Auxílio Estudantil, por meio de ações 

da Diretoria de Assistência Estudantil tem como propósito viabilizar a igualdade de 

oportunidades e, dessa forma, contribuir para que o rendimento acadêmico dos 

beneficiários seja o mais próximo ideal, contribuindo com a permanência do estudante 

em seu curso e diminuindo as situações de evasão e repetência. Sabemos que 

realizar ações com a finalidade de evitar a evasão e acabar com a retenção são 

objetivos bastante desafiadores, mas que quando alcançados garantem bons 

resultados para toda a comunidade acadêmica. As respostas ao questionário (gráfico 

12) nos mostram que o discente beneficiário tem essa percepção uma vez que 97,4% 

responderam que o Programa de Auxílios os apoiou no seu desenvolvimento 

acadêmico e apenas 2,6% disseram não o apoiou. 
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GRÁFICO 12 

 

O gráfico 13 demonstra que a concessão de auxílios é fundamental para a conclusão 

do curso de grande parte dos alunos beneficiários. Para 87,9% não seria possível 

concluir o curso sem esse apoio e apenas 12,1% acredita que conseguiria se formar 

mesmo sem os auxílios. O recebimento dos auxílios pagos com recursos provenientes 

do PNAES são fundamentais na trajetória de um grande percentual dos estudantes 

em vulnerabilidade socioeconômica, que têm nos benefícios o suporte econômico 

para a permanência com sucesso na graduação e, assim, concluir com êxito o curso 

em que está matriculado. O fato de estar sendo beneficiado com o auxílio, na maior 

parte dos casos, permite ao aluno se dedicar exclusivamente aos estudos, 

melhorando seu desempenho e diminuindo o tempo para a conclusão do curso. 

 



22 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS 
 

Campus José Ribeiro Filho -  BR 364, Km 9,5 - CEP: 76801-059 - Porto Velho – RO 

www.procea.unir.br –  procea@unir.br 

Fone:(69)2182-2254 

 

GRÁFICO 13 

 

No quesito sobre o rendimento acadêmico (gráfico 14) para 67,1% melhorou muito, 

28,3% melhorou em partes e para 13,8% não houve alteração, o que demonstra que 

para a grande maioria dos os benefícios permitem que o aluno se dedique mais às 

atividades da vida acadêmica melhorando seu desempenho. 

Apesar de o valor do auxílio ainda não ser o ideal para muitos, a medida que não 

consegue suprir todas suas despesas, ele consegue proporcionar uma certa 

estabilidade para o estudante, diminuindo uma parte das despesas que os familiares 

teriam que arcar, uma vez que a realidade econômica apresentada pelos estudantes 

é a mesma vivenciada pela maioria da população no Brasil. 
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GRÁFICO 14 

 

São muitos os problemas que interferem no desempenho acadêmico do aluno, além 

da questão financeira. De acordo com o gráfico 15, com 25,8%, a falta de didática dos 

professores apareceu na pesquisa como o principal fator que prejudica o desempenho 

acadêmico e um percentual muito próximo, 25,2% dos entrevistados citaram 

problemas familiares. Neste quesito, o fato de que se encontram distantes da família 

pesa muito para aqueles de outra localidade que mudaram seu domicílio em virtude 

dos estudos. Para 18,3% a falta de domínio das disciplinas que são pré-requisitos 

contribui para aumentar a dificuldade, além da sobrecarga de atividades nos projetos 

versus tempo dedicado aos estudos. Ademais, muitos tem dificuldade de assimilação 

de conteúdos relacionados a uma disciplina específica o que também é um entrave 

no que diz respeito ao desempenho acadêmico. Por isso, ações coordenadas pelos 

professores aliadas a programas de nivelamento e acompanhamento pedagógico são 

fundamentais. 

Ainda,12,8% citaram as dificuldades de adaptação ao ambiente universitário que tem 

um ritmo de estudo diferente do Ensino Médio com o qual estavam acostumados e a 

complexidade dos conteúdos que são mais específicos e aprofundados somados a 

conhecimentos prévios insuficientes. Também, 12,5% citaram problemas de saúde 

dentre os que mais prejudicam o bom desempenho acadêmico. Nesse sentido, um 

trabalho de acolhimento eficiente que avalie suas deficiências e dificuldades de forma 
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global, pode auxiliar o estudante tanto na questão pedagógica, quanto nos demais 

aspectos que possam acarretar em desempenho acadêmico abaixo do esperado. 

 

GRÁFICO 15 

 

A pesquisa revelou que 95,1% dos estudantes beneficiários acreditam que o 

cancelamento de algum dos auxílios comprometeria a conclusão do curso em que 

está matriculado e apenas 4,9% acreditam que não comprometeria, conforme 

podemos constatar no gráfico 16. Os estudantes beneficiários do Programa de 

Auxílios estão entre os mais vulneráveis economicamente. A linha de corte de renda 

dos que recebem o auxílio normalmente fica abaixo de meio salário mínimo per capita, 

de modo que sem esse suporte financeiro seria muito difícil fazer frente a despesas 

básicas como alimentação, transporte e compra de materiais necessários ao 

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. Como podemos observar na 

resposta à questão 16, a quase totalidade não teria condições de concluir seu curso 

com êxito. 
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GRÁFICO 16 

 

Conforme podemos verificar no gráfico 17, dentre os entrevistados, 92,2% acreditam 

que o cancelamento do auxílio prejudicaria o seu rendimento acadêmico, enquanto 

que apenas 7,8% afirmam que esse cancelamento não comprometeria diretamente 

no seu rendimento. Para que o discente tenha um bom rendimento acadêmico, vários 

fatores devem ser considerados, conforme destacado em questões anteriores, no 

entanto, a questão financeira é preponderante, uma vez que pode afetar todas as 

áreas da vida de uma pessoa. A dificuldade financeira impacta a saúde e a qualidade 

de vida do ser humano inviabilizando dessa forma a igualdade de oportunidades no 

que concerne ao bom andamento e conclusão de seu curso. 
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GRÁFICO 17 

 

Do grupo pesquisado (gráfico 18), 51,4% garantem que os auxílios recebidos atendem 

parcialmente às suas necessidades financeiras, 44,8% afirmam que é atendido 

integralmente quanto às suas necessidades financeiras e apenas 3,8% consideram 

que os auxílios recebidos não atendem suas necessidades financeiras para 

permanência com sucesso na universidade. Esse resultado mostra que mesmo não 

atendendo integralmente as necessidades e custos que a vida acadêmica impõe ao 

estudante, o benefício cumpre com seus objetivos com relação a permanência do 

discente no curso e o sucesso na conclusão. 
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GRÁFICO 18 

 

Sobre a capacidade de democratização que o programa da assistência estudantil 

proporciona quanto ao acesso e permanência dos discentes 79,5% concordam que 

ele é fundamental, 18,2% concordam em parte como pode-se observar no gráfico 19. 

Como os beneficiários do Programa de Auxílios da UNIR são de baixa renda, são os 

auxílios que possibilitam a manutenção de suas despesas básicas no dia a dia e na 

universidade, ou seja, é através do suporte que o programa proporciona no custeio de 

despesas como moradia alimentação e transporte, que estudantes contemplados 

conseguem permanecer na universidade com uma formação de qualidade, no tempo 

adequado e concluir o curso. 
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GRÁFICO 19 

 

Sobre as sugestões para a melhoria do programa, houve uma grande gama de 

respostas, no entanto, as que foram mais citadas foram o aumento na fiscalização e 

aumento no número de vagas. Todas as respostas foram lidas e analisadas para 

servirem de subsídio em novos editais e em adequações e melhorias do programa. 

 

 



29 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS 
 

Campus José Ribeiro Filho -  BR 364, Km 9,5 - CEP: 76801-059 - Porto Velho – RO 

www.procea.unir.br –  procea@unir.br 

Fone:(69)2182-2254 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados desta pesquisa são relevantes no sentido de auxiliar na avaliação das ações 

do Programa de Assistência Estudantil desenvolvidas pela DAE/PROCEA, na 

compreensão de deficiências que persistem e na proposição de ações que ampliem 

seu alcance, uma vez que grande parcela de alunos em vulnerabilidade ainda não são 

atendidos em decorrência da limitação financeira. Esse estudo também tem por 

objetivo pensar alternativas para a possibilidade de expansão e melhorias na própria 

execução do programa. As informações obtidas podem embasar decisões sobre 

alternativas para problemas pontuais identificados e também acerca dos aspectos 

mais gerais dos programas de assistência estudantil da Unir.  

Identificamos que a concessão dos benefícios é fundamental para a permanência na 

universidade de um percentual majoritário de estudantes. Isso pode ser observado 

nas respostas de grande parte dos que responderam ao formulário. Em linhas gerais, 

o acesso aos auxílios reflete diretamente no desempenho acadêmico e por 

consequência na manutenção desse aluno no curso em que está matriculado. Sem 

esses auxílios, dificilmente os estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica conseguiriam permanecer na universidade e obter êxito na conclusão 

de seus cursos. 

A conclusão a que se chega é que ainda há ajustes para serem feitos a fim de que os 

resultados do trabalho sejam mais efetivos. As ações desenvolvidas até aqui são 

importantes e tem mostrado resultados satisfatórios, no entanto, é importante que haja 

uma preocupação contínua no sentido de melhorar a destinação dos recursos 

disponíveis para que alcancem todos aqueles que necessitam. Assim, a PROCEA 

buscará desenvolver ações, ajustar critérios e ampliar o número de atendidos para 

que a evasão e o número de beneficiários com desempenho acadêmico inferior ao 

desejável sejam cada vez menores, de forma a contribuir com a melhoria da qualidade 

de vida e como consequência com a permanência dos estudantes na UNIR. 

 

MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA 

Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis 

Portaria n. 099/2017/GR/UNIR de 07/02/2017 
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